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Índex temàtic d'exercicis, p. 19
Introducció, p.25
Suggeriments per usar aquest Manual, p. 35
Nota a l'edició catalana, p. 39

CAP. l, p. 41
Episodi 1, p. 41
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

PLA DE DISCUSSIÓ: Històries
PLA DE DISCUSSIÓ: Noms
EXERCICI: ¿Què és real i què ho sembla, només, de real?
EXER CICI: ¿Què pot ser i què no pot ser?
EXERCICI: Símils i comparacions exactes
EXERCICI: Comparacions convencionals
PLA DE DISCUSSIÓ: Creixement i desenvolupament d'habilitats

Episodi 2, p. 46
1.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Inventar coses
1.2.2 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Cada cosa té una història que diu com ha succeït
aquella cosa?
1.2.3 EXERCICI: Lloca. (Pràctica de treball amb ambigüitats)
1.2.4 EXERCICI: Ambigüitats
1.2.5 EXERCICI: ¿Què hi ha en un zoo?
1.2.6 EXERCICI: Associacions
1.2.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Pensar i tenir pensaments
1.2.8 EXERCICI: ¿Què podem suposar que és veritat?
1.2.9 EXERCICI: ¿Com podem saber què és veritat i què no?

Episodi 3, p. 54
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Episodi 4, p. 54
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

EXERCICI: Secrets
PLA DE DISCUSSIÓ: Amics
EXERCICI: Misteri
EXERCICI: Història de misteri
EXERCICI: Sentits diferents de la paraula "classe"
EXERCICI: Convertir un misteri en un problema
PLA DE DISCUSSIÓ: Problemes i misteris

Episodi 5, p. 59
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
- 1.5.10
1.5.11

EXERCICI: Empati~
PLA DE DISCUSSIO: Somiar despen
EXERCICI: Actes mentals
PLA DE DISCUSSIÓ: Parts de tu
EXERCICI: "Pertànyer a" (o "ser de")
PLA DE DISCUSSIO: ¿Què et fa tu?
EXERCICI: Parlar, discutir, conversar
PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Són nostres els nostres cossos?
EXERCICI: Perplexitat
EXERCICI: Maneres
EXERCICI: La paraula "manera"

Episodi 6, p. 67
1.6.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Parlar
1.6.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Semblances de família
1.6.3 EXERCICI: Semblances de família
Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 2, p. 79
Episodi -l, p. 79
2.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Històries
2.1.2 EXERCICI: Inventar coses
2.1.3 EXERCICI: ¿Què passa quan pensem?
2.1.4 EXERCICI: ¿Totés possible?
2.1.5 EXERCICI: Significats iguals i diferents
2.1.6 - EXERCICI: Semblances i diferències
2.1.7 EXERCICI: Semblants i no semblants 2.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Igual i diferent
2.1.9 EXERCICI: Agradar i desagradar
2.1.10 EXERCICI: Percebre-diferències escalonades
2.1.11 EXERCICI: Comparances precises
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Episodi 2, p. 85
2.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Tractar una persona com a persona
2.2.2 EXERCICI: El significat de "dir"
2.2.3 EXERCICI: Ambigüitats
Episodi 3, p. 88
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

EXERCICI: Els signjficats de "bé" ("no està bé")
PLA DE DISCUSSIO: Somnis i històries
EXERCICI: ¿Quan és incorrecta la conclusió?
EXERCICI: Expressions que fan ús de parts del cos
EXERCICI: Vocabulari
EXERCICI: Reflexivitat
PLA DE DISCUSSIÓ: Adonar-se de problemes
EXERCICI: Qüestions i problemes

Episodi 4, p. 97
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

EXERCICI: Vocabulari
PLA DE DISCUSSIÓ: Compartir
EXERCICI: Confiar
PLA DE DISCUSSI9: Confiança
PLA DE DISCUSSIO: Actes mentals correlacionats

Episodi 5,.p. 101
2.5.1 EXERCICI: ¿Què significa "diferència"?
2.5.2 EXERCICI: ¿Què vol dir "raó"?
2.5.3 EXERCICI: ¿Quina diferència hi ha?
Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 3, p. 113
Episodi l, p. 113
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

PLA DE DISCUSSI9: ¿Ho pot evitar l'Anna?
PLA DE DISCUSSIq: ¿Es pot evitar?
PLA DE DISCUSSIO: Sempre
EXERCICI: Suposeu;, preguntar-se, imaginar
PLA DE DISCUSSIO: Contrastos
PLA DE DISCUSSIÓ: Silenci
PLA DE DISCUSSIÓ: Enraonar i comunicar-se
PLA DE DISCUSSI9: ¿Per què?
PLA DE DISCUSSIO: Sentiments privats
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Episodi 2, p. 118
3.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: El zoo
3.2.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Acceptar i demanar ajuda
3.2.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Ser dolent i fer comparacions
exactes
3.2.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Estar en paus
3.2.5 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què és real?
3.2.6 EXERCICI: Definició
Episodi 3, p. 122
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

PLA DE DISCUSSIÓ: Tenir dos jocs de dents
PLA DE DISCUSSI9: ¿Quan ésfa1sa unacosa?
PLA DE DISCUSSIO: Les dents postisses, ¿són realment falses?
PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Poden tenir pensaments i sentiments les coses?
EXERCICI: Somnis i somiar
EXERCICI: El que significa la paraula "ment"

Episodi 4, p. 126
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8

PLA DE DISCUSSIÓ: Tenir gennans, gennanes i altres parents
EXERCICI: Dies de festa
EXERCICI: Fanulia
PLA DE DISCUSSIÓ: Entendre
EXERCICI: Inferència de relacions familiars
PLA DE DISCUSSIÓ: Errors categorials (i altres)
~RCICI: Anàlisi de problemes de raonament
EXERCICI: Començar aquesta història

Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 4, p. 141
Episodi 1, p. 141
4.1.1 EXERCICI: Mirar
4.1.2 EXERCICI: ¿Què significa la paraula "fer"?
4.1.3 EXERCICI: Ambigüitats
4.1.4 EXERCICI: Fingir
4.1.5 EXERCICI: Respon,dre una qüestió amb una qüestió
4.1.6 PLA DE DISCUSSIO: Estar sol
4.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: ÈI que l'Helena pretenia
4.1.8 EXERCICI: Comparacions
4.1.9 EXERCICI: Completar'comparacions
4.1.10 EXERCICI: Diferents maneres d'expres'sar relacions
4.1.11 EXERCICI: Comparacions i comparatius
4.1.12 EXERCICI: Comparatius, superlatius i relacions
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4.1.13 PLA DE DISCUSSIQ: Comparacions i estàndards
4.1.14 ·PLA DE DISCUSSIO: Comparacions i estàndards
4.1.15 EXERCICI: Relacions en forma de comparacions
4.1.16 EXERCICI: Semblances de família
Episodi 2, p. 152
4.2.1 EXERCICI: ¿Pot una cosa fer-te pensar en una altra?
4.2.2 EXERCICI: ¿Quan resulta adequat fer una suposició?
Episodi 3, p. 156
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:

Excuses i raons
Raons i excuses
¿Quan és que una raó és una bona raó?
Excuses i raons
¿Quan és adequat fer preguntes?

Episodi 4, p, 162
4.4.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Secrets
4.4.2 EXERCICI: ¿Les històries s'han de basar sempre en experiències de
primera mà?
4.4.3 EXERCICI: Escriu el començament i el final d'aquesta història
4.4.4 EXERCICI: Comparar situacions
4.4.5 EXERCICI: Significats iguals i diferents
4.4.6 EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament
Suggeriments i orientacions
Autoava1uació del mestre

CAP. 5, p. 175
Episodi l, p. 175
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

PLA DE DISCUSSIÓ: Llum i fosca
EXERCICI: ¿Què se'n va a dormir?
EXERCICI: Usos dtttanar"
EXERCICI: Significa,ti diferències de significat
PLA DE DISCUSSIO: Creure
PLA DE DISCUSSIÓ: Creença
PLA DE DISCUSSIÓ: Paraules
EXERCICI: Construir relacions espacials
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Episodi 2, p. 180
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

PLA DE DISCUSSIÓ: Pensar i rebcions
EXERCICI: Relacions (explícites i implícites) i parts de l'oració
EXERCICI: Moure coses
EXERCICI: Descobrir relacions
EXERCICI: Ambigüitats
EXERCICI: Comparar relacions
EXERCICI: Analogies "com si"
EXERCICI: Relacions espacials

Episodi 3, p. 186
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:

Tipus de relacions
Oracions
Relacions part-tot
Paraules i coses
Els exemples, ¿poden servir per definir?
Esbrinar coses
Esbrinar coses pel teu compte

Episodi 4, p. 190
5.4.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Relacions
5.4.2 EXERCICI: Relacions espacials i temporals
5.4.3 EXERCICI: Idees
5.4.4 EXERCICI: Ment
5.4.5 EXERCICI: "Veure"
5.4.6 EXERCICI: "Representar"
5.4.7 EXERCICI: Ment i analogia
5.4.8 EXERCICI: Comparacions de relacions: exactes i inexactes
5.4.9 EXERCICI: Comparacions inexactes de relacions
5.4.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Dimensions
Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre
CAP. 6, p. 205
Episodi 1, p. 205
6.1.1 PLA DE DISCUSSIó: Adormir-se
6.1.2 EXERCICI: Seriació
6.1.3 EXERCICI: Seriació
6.1.4 EXERCICI: Escriure sobre" la Pimi i el seu despertador
6.1.5 EXERCICI: Actes mentals
6.1.6 EXERCICI: Colors
6.1.7 PLA DE DISCUSSI9~ ¿Els colors es poden veure a les fosques?
6.1.8 PLA DE DISCUSSIO: Les sabates de la Pimi
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6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12

EXERCICI: ¿El proqlema depèn de tu o del món exterior a tu?
PLA DEDISCUSSIO: Persones
PLA DE DISCUSSIÓ: ¿On som?
PLA DE DISCUSSIÓ: "Això", "allò" i "aquest"

Episodi 2, p. 213
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9

EXERCICI: Dibuix i model de l'habitació
EXERCICI: "Models"
PLA DE DISCUSSIÓ: Models
EXERCICI: "Relacions" i paraules relacionades
EXERCICI: ¿Què són les relacions?
EXERCICI: Llegir un mapa
EXERCICI: Analogies en la gramàtica
EXERCICI: Construir analogies tot completant oracions
PLA DE DISCUSSIO: ¿Què descobrim a l'escola?

Episodi 3, p. 219
6.3.1 EXERCICI: Identificar relacions en les analogies
6.3.2 EXERCICI: Analogies que impliquen la part i el tot
6.3.3 . EXERCICI: Enfilar analogies
6.3.4 EXERCICI: Usar la paraula "com"
6.3.5 EXERCICI: Construir símils
6.3.6 EXERCICI: Construir símils
6.3.7 EXERCICI: Creuar categories per construir metàfores
6.3.8 ·EXERCICI: Passar els símils a metàfores
6.3.9 EXERCICI: Metàfores i analogies
6.3.10 EXERCICI: Símils, metàfores i analogies
Episodi 4, p. 227
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13

EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:
EXERCICI:

¿Quan som poc raonables?
Trobar fets
Analogies amb contraris
Analogies funcionals
Analogies gènere-espècie
Fer el contrari
¿Hi ha alguna cosa equivocada en aquestes analogies?
¿Hi ha alguna cosa equivocada?
Analogies amb sentit i analogies sense
Avaluar analogies
Trobar els límits de les analogies
Raonar analògicament
Arguments

Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre
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REPÀS D'EXERCICIS: Primera Part (caps. 1-6), p. 243
R 1.1
R1.2
R 1.3
R 1.4
R1.5
Rl.6
R1.7
R 1.8
R 1.9
R1.l0
R 1.11
R1.l2
R1.l3
R1.l4
R1.15
R1.l6
R 1.17
R 1.18

EXERCICI: Posar primer el que és primer
EXERCICI: Raonament analògic
EXERCICI: ¿Quin error hi ha en aquests raonaments?
EXERCICI: Errors de lectura habituals
EXERCICI: Trobar errors d'escriptura
EXERCICI: Llenguatge metafòric
EXERCICI: Text per raonar
EXERCICI: Lectura d'una faula
EXERCICI: Lectura d'una faula
EXERCICI: Lectura d'una paràbola
EXERCICI: Analogies amb coses i propietats de coses
EXERCICI: Analogies amb oposicions
EXERCICI: Analogies amb causes i efectes
EXERCICI: Analogies amb accions correctores
EXERCICI: Analogies ala gramàtica
EXERCICI: Ambigüitat
EXERCICI: Ambigüitat
EXERCICI: Discuss~ó de problemes de raonament

Suggeriments i orientacions

CAP. 7, p. 257
Episodi l, p. 257
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15

EXERCICI: "Amb"
PLA DE DISCUSSIÓ: Regles
EXERCICI: Regles_
PLA DE DISCUSSI9: ¿Tenen excepcions les regles?
PLA DE DISCUSSIO: Llibertat
EXERCICI: Llibertat
PLADEDISCUSSIÓ: Regles
PLA DE DISCUSSIÓ: Lliures
PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Tot és possible?
EXERCICI: Escriure sobre la Pimi vestida amb roba de la seva mare
EXERCICI: Manllevar termes per fer metàfores
EXERCICI: Expressions metafòriques
EXERCICI: Tautologies
EXERCICI: Amagatalls
EXERCICI: Escrit de nevera

Episodi 2, p. 265
7.2.1 PLA DE DISCUSSIQ: Prendre el pèl
7.2.2 PLA DE DISCUSSIO: ¿Et sembla que actualment existeix cap d'aquestes
coses?
7.2.3 EXERCICI: "Extingit"·
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7.2.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Anticipar les cÒhSeqüències d'allò que fem
7.2.5 PLA DE DISCUSSIÓ: El tracte que donem als altres. ¿s'hauria
d'assemblar al que ens agradaria que ells ens donessin?
Episodi 3. p. 268
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

PLA DE DISCUSSIQ: ¿De qui és la regla?
PLA DE DISCUSSIq: Raonament analògic i experiència quotidiana
PLA DE DISCUSSIO: Viure amb regles i sense
EXERCICI: Regles i principis
EXERCICI: El joc de les connexions

Episodi 4, p. 272
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9

PLA DE DISCUSSIQ: ¿Com es fa per inventar una història?
PLA DE DISCUSSIO: Pràctica
PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què és increible?
EXERCICI: Raó i experiència: dues maneres d'esbrinar coses
EXERCICI: Inferències a partir d'una paraula
EXERCICI: "¿D'on vénen aquests?"
EXERCICI: Veritat
PLA DEDISCUSSIQ: ¿Què és més creible, i per què?
PLA DE DISCUSSIO: Fanfarronades, exageracions, contes fantàstics i
, mentides flagrants
7.4.10 PLA DE DISCUSSIO: Raonar analògicament en ciències
7.4.11 EXERCICI: Raonament analògic
7.4.12 EXERCICI: Analitzar problemes de raonament
Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 8, p. 289
Episodi 1. p. 289
8.1.1 EXERCICI: Bèstia, Ç>Cell. peix, vegetal, mineral
8.1.2 PLA DE DISCUSSIO: Raonament analògic sobre gustos i
preferències
8.1.3 PLA DE DISCUSSIQ: Animals i persones: ¿són diferents?
8.1.4 PLA DE DISCUSSIQ: En Bernat i la girafa
8.1.5 PLA DE DISCUSSIO: Comunicació
8.1.6 PLA DE DISCUSSIÓ: En Bernat explica el seu silenci
Episodi 2, p. 293
8.2.1 EXERCICI: El gat del President
8.2.2 EXERCICI: Signes
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8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15

EXERCICI: Criatures i noms
EXERCICI: Classes borroses
EXERCICI: Característiques definitòries
EXERCICI: ¡Vés-te'n!
.
PLA DE DISCUSSIÓ: Famílies i organitzacions para- familiars
EXERCICI: En una família (o classe): tots, alguns, ningú
EXERCICI: Relacions de família
.
EXERCICI: Classes
EXERCICI: Classes: tipus de classe i membres d'una classe
PLA DE DISCUSSIÓ: Classes i problemes de pertinença a una classe
EXERCICI: Classificació i categorització
EXERCICI: Classes i categories
PLA DE DISCUSSIÓ: Raonar analògicament en ètica

Episodi 3, p. 304
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7

EXERCICI: Els soldats, a més de formar una classe ¿formen una farru1ia?
EXERCICI: A través de preguntes, fer analogies implícites
EXERCICI: Igual i qiferent
PLA DE DISCUSSIO: Ortografia i pronúncia
EXERCICI: Causes i intencions
EXERCICI: Raonar amb ambigüitats
EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament

Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 9, p. 319
Episodi 1, p. 319

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11

PLA DE DISCUSSIÓ: Dolor
EXERCICI: Símptomes i causes
EXERCICI: Pregun!es estúpides, respostes estúpides
PLA DE DISCUSSIO: "El mateix", i "el mateix tipus"
EXERCICI: Ironia
EXERCICI: Ironia
EXERCICI:- Oracions ambigües
EXERCICI: Problemes de significat
EXERCICI: Fer
EXERCICI: Afalag3[ .
PLA DE DISCUSSIO: Malaltia

Episodi 2, p. 326

9.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Simular
9.2.2 EXERCICI: Fins i mitjans
9.2.3 PLA DE DISCUSSIÓ: No fer una cosa que vols fer
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9.2.4 EXERCICI: Incomplir una promesa
. 9.2.5 EXERCICI: ¿Què és una promesa?
9.2.6 EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament
Suggeriments i orientacions
Autoavaluació del mestre

CAP. 10, p. 339
Episodi l, p. 339
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14

EXERCICI: Llanterna
EXERCICI: La història d'un ou
EXERCICI: Exercici escrit per fer a casa
EXERCICI: Criticar analogies i símils
EXERCICI: Temes ner a històries
PLA DE DISCUSSIO: Pallassos
EXERCICI: Versions
¡
PLA DE DISCUSSIQ: Analitzar una analogia
PLA DE DISCUSSIO: Ments i cossos
PLA DE DISCUSSIÓ: Ments i cossos
EXERCICI: Ments
PLA DE DISCUSSIÓ: Ments i cossos
PLA DE DISCUSSIÓ: Persones
PLA DE DISCUSSIÓ: Els dos pallassos

Episodi 2, p. 349
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

PLA DE DISCUSSIQ: ¿Què és mi mag?
PLA DE DISCUSSIO: Formes i mides
PLA DE DISCUSSIÓ: Noms
PLA DE DISCUSSIÓ: Noms
PLA DE DISCUSSIQ: Paraules i pensaments
PLA DE DISCUSSIO: La Dama i el Mag

Episodi 3, p. 352
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8
10.3.9
10.3.10

PLA DE DISCUSSIQ: Substituir peces i canviar coses
PLA DE DISCUSSIQ: Organització de les parts
PLA DE DISCUSSIO: Les funcions de les coses
P¡LA DE DISCUSSIÓ: Condicions per percebre
EXERCICI: La parà,bola de l'home que volia ser un arbre
PLA DE DISCUSSIO: L'Espantaocells i el Llenyataire de Llauna
EXERCICI: Entendre una faula
EXERCICI: Lectura d'una paràbola
EXERCICI: Lectura d'una paràbola
EXERCICI: Discutir problemes de raonament

Suggeriments i orientacions
Autoava1uació del mestre
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CAP. 11, p. 367
11.0.1
11.0.2
11.0.3
11.0.4
11.0.5
11.0.6
11.0.7
11.0.8
11.0.9
11.0.10
11.0.11
11.0.12
11.0.13
11.0.14
11.0.15
11.0.16

PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Observem el que veiem o el que sabem?
PLA DEDISCUSSIO: L'ideal i els seus contraris
PLA DEDISCUSSIO: Compartir
EXERCICI: Ordre de paraules i tipus de paraules
EXERCICI: Un i molts
EXERCICI: ¿Es pot gestruir una idea?
PLA DE DISCUSSIO: Idees
PLA DE DISCUSSIÓ: Idees
PLA DE DISCUSSIÓ: La història d'en Bernat
PLA DE DISCUSSIq: Recordar i aprendre
PLA DE DISCUSSIO: La història d'en Bernat
EXERCICI: Signific!its iguals i diferents
PLA DE DISCUSSIO: ¿Com ho saps?
EXERCICI: ¿Corn se saben les coses?
EXERCICI: Analitzar problemes de raonament
EXERCICI: L'últim
.

Suggeriments i orientacions
AutoavaIuació del mestre

REPÀS D'EXERCICIS: Segona Part (caps. 7-11), p. 387
R2.1
R2.2
R2.3
R2.4
R2.5
R2.6
R2.7

PLA DE DISCUSSIÓ: Classes i membres de la classe
EXERCICI: Identificar tipus de relacions
EXERCICI: Paraules-cosa i paraules-relació
EXERCICI: Sobre classes i oracions
PLA DE DISCUSSIÓ: Sobre classes
EXERCICI: Raonaments de comprensió lectora
EXERCICI: Descobrir assumpcions implícites

Suggeriments i orientacions
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ÍNDEX TEMÀTIC D'EXERCICIS

Aquest índex agrupa temàticament exercicis similars o complementaris. Les entrades
consignades i les referències indirectes donen una visió global del material que s'ofereix
en aquest Manual. L'índex, però, no és fet amb pretensions d'exhaustivitat, sinó més
aviat per ajudar a ampliar les perspectives de l'usuari i per facilitar-li l'accés a materials
diversos -però relacionats- sobre un mateix tema.
Cada exercici és citat amb una xifra que consta de tres números separats per punts: el
primer número indica el capítol del Manual; el segon, l'episodi d'aquell capítol, i el tercer,
l'exercici d'aquell episodi. Així, quan es veu qualsevol d'aquestes xifres, es pot localitzar
immediatament tant a la novel.la com en el Manual. (Només hi ha dues excepcions, que
fan referència als dos blocs titulats "Repàs d'exercicis": el primer d'aquests blocs -que
apareix després del capítol 6, és a dir, a la meitat del Manual- ve anunciat per "RI ", seguit
d'un punt i del número de l'exercici; el segon bloc -que tanca el Manual- ve anunciat per
"R2", també seguit d'un punt i del número de l'exercici. Com que es tracta d'exercicis de
-repàs, no fan referència directa -ni exclusiva- a capítols o episodis concrets.)
. Quan es consultin els exercicis referits en aquest índex, sovint es trobarà que, al final
d'aquests, es fa alguna referència a exercicis paral.lels de Recerca Filosòfica, que és el
Manual central de tot el programa "Phi1osophy for Children" ("Filosofia 6/18"). Amb
aquestes referències creuades no solament es volen ampliar les possibilitats de treball del
material, sinó que també es vol ajudar a obtenir una visió més global i unitària de tot el
projecte.
Acudits: 3.4.7; 4.1.3; 4.4.6; 7.4.12; 8.3.6; 11.0.15
Adormir-se: 2.3.5; 5.1.2; 6.1.1
Afalagar: 9.1.10
Ajudar: 3.2.2
Amb: 7.1.1
Ambigüitat: 1.2.3; 1.2.4; 2.2.3; 4.1.3; R1.16; R1.17; 8.3.6; 9.1.7; 9.1.8
Amistat: 1.4.2
Analogia: 3.3.5; 5.2.7; 5.4.7; 6.2.7; 6.2.8; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.9; 6.3.10;
6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 6.4.7; 6.4.8; 6.4.9; 6.4.10; 6.4.11; 6.4.12; R1.2;
R1.11; R1.12; R1.13; R1.14; 7.3.2; 7.4.10; 7.4.11; 8.1.2; 8.2.15; 8.3.2;
10.1.4; 10.1.8; R2.3
Anar: 5.1.3
-- i venir: 5.1.1
Aprendre: 6.2.9; 7.4.2; 11.0.10
Aquest/això: 6.1.12
Assumpcions: 1.2.8; R2.7; vegeu: Suposar
Bé/no està bé: 2.3.1; 2.4.1;

3~2.4;

vegeu: Dolent; Just

Categories: 6.3.7; 8.2.13; 8.2.14; vegeu: Errors categorials
Causa: 3.1.8; R1.13; 8.3.5; 9.1.2; 9.1.4
Classe, concepte de: 1.4.5; 8.2.4; 8.2.8; 8.2.10; 8.2.11; 8.2.12; 8.2.14; 8.3.1;
R2.1; R2.4; R2.5; vegeu: Fanulia; Pertànyer a
.
Colors: 6.1.6; 6.1.7; 11.0.11
Com: 6.3.4; R2.3; vegeu: Comparacions; Símil

19

Comparacions: 4.1.8; 4.1.9; 4.1.11; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.15; 4.4.4;
5.2.2; 5.2.6; 6.3.7; R1.7; R2.3; vegeu: Estàndards; Relacions; Símil
-- convencionals: 1.1.6
-- exactes: 1.1.5; 2.1.11; 3.2.3; 5.4.8; 5.4.9
Compartir: 2.4.2; 11.0.3; 11.0.11
Comunicació: 3.1.7; .8.1.5
Conegut: 2.3.5
Confiar: 2.4.3; 2.4.4
Connexions: 7.3.5
Conseqüències: 7.2.4; 7.4.5; vegeu: Raonaments
Continuïtat: 10.3.1; 10.3.6
Contraris: 3.1.5; 6.4.3; 6.4.6; R1.12; 9.1.5; 9.1.6; 11.0.2
Coses:
-- i paraules: vegeu Paraules i coses
--, tipus diferents de: 1.2.5
Creure: 5.1.5; 5.1.6; 7.4.8; 7.4.9
--, increible: 7.4.3
Definició: 3.2.6; 5.3.5; 8.2.5
Dents: 3.3.1
Diferències: 2.5.1; 2.5.3; 6.1.4; R1.7; 8.2.7
Dimensions: 5.4.10; vegeu: Espai; Temps
Dins/fora: 6.1.11; vegeu: Espai
Dir: 2.2.2
Dolent: 3.2.3; vegeu: Bé/no està bé; Just
Dolor: 9.1.1; 9.1.11 .
Dret: 2.4.1
Empatia: 1.5.1; vegeu: Sentiments privats; Posar-se en lloc d'un altre
Empipar: 7.2.1; vegeu: Posar-se en lloc d'un altre
.
Entendre: 3.4.4
Errors:
-- categorials: 3.4.6; 8.2.13
-- de lectura: R 1.4
-- d'escriptura: R1.5
Esbrinar: 5.3.6; 5.3.7; 7.4.4; 7.4.10; vegeu: Experiència; Raó
Espai: 5.1.8; 5.2.8; 5.4.2; 5.4. 10; 6.2.1; 6.2.6
Estàndards: 4.1.13; 4.1.14; vegeu: Comparacions; Model; Sín:til; Relacions
Estrany: 2.3.5
Excepcions: 7.1.4; 7.3.3; vegeu: Regla
Exemples: 5.3.5
Existir: 7.2.2; 7.2.3
Experiència: 7.4.4; 7.4.10; 10.3.4; 11.0.1; vegeu: Esbrinar; Raó
Explicacions: 3.1.8
Fals: 3.3.2; 3.3.3
Farruña: 3.4.3; 8.2.7; 8.2.8; 8.3.1; vegeu: Classe, concepte de;
Faula: R1.8; R1.9; 10.3.7
.
Fer: 4.1.2; 9.1.9
--, fer/saber: 6.2.9
-- pràctica: 7.4.2
--, fets: 6.4.2
Festa: 3.4.2
Fi i mitjà: 9.2.2

Parentiu
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Fingir: 4.1.4; 9.2.1
Fonna i mida: 10.2.2
Funcionalitat: 10.3.3
Gramàtica: 6.2.7; R1.15; 8.3.4; R2.3; vegeu: Oracions; Paraules; Relacions i
Llenguatge;
Habilitats: 1.1.7
Històries: 1.1.1; 1.2.2; 1.4.4; 2.1.1; 2.3.2; 3.4.8; 4.4.2; 4.4.3; 7.4.1; 7.4.3;
7.4.6; 7.4.9; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.7; vegeu: Misteri;
Versions
--, interpretar una història: 10.1.14; 10.2.6; 11.0.9; 11.0.11; 11.0.16; vegeu:
Versions
Idea: 5.4.3; 11.0.6; 11.0.7; 11.0.8; 11.0.9; 11.0.10; 11.0.11
Identificar: 9.1.4
Identitat, parts de tu: 1.5.4; vegeu: Pertànyer a
-- personal: 1.5.6; 7.1.10; 10.3.1
Imaginar: 2.1.3; 3.1.4; 5.4.3
Intenció: 8.3.5
Inventar: 1.2.1; 2.1.2
Ironia: 9.1.5; 9.1.6
Just: 2.4.1; vegeu: Bé/no està bé; Dolent
Llibertat: 7.1.5; 7.1.6; 7.1.8; vegeu: Regla, regles/l1ibertat
Màgia: 10.2.1
Malaltia: 9.1.11; vegeu: Símptoma
Manera: 1.5.10;.1.5.11
Ment: 3.3.6; 5.4.4; 5.4.7; 5.4.10; 10.1.11
--, actes mentals: 1.5.3; 1.5.9; 2.4.5; 6.1.5
--, associacions mentals: 1.2.6
--, ment/cos: 10.1.9; 10.1.10; 10.1.12; 10.1.14
Metàfora: 2.3.4; 6.3.7; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.10; R1.6; 7.1.11; 7.1.12; R2.3
Mirar: 4.1.1; vegeu: Veure
Misteri: 1.4.3; 1.4.4; 1.4.6; 1.4.7; vegeu: Secrets; Problema; Històries
Model: 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; vegeu: Estàndards
Moure coses: 5.2.3
Noms: 1.1.2; 8.2.3; 10.1.5; 10.2.3; 10.2.4; 10.2.6; R2.3
Objectivitat: 6.1.9; vegeu: Real, què és
Oracions: 5.2.3; 5.3.2; 6.2.8; 10.1.1; 11.0.4; R2.3; R2.4; vegeu: Gramàtica;
Paraules; Relacions i llenguatge
Pallassos: 10.1.6
Paràbola: R 1.10; 10.3.5; 10.3.8; 10.3.9
Paraules: 5.1.7; 8.2.1; 8.2.2; 10.1.3; 10.2.5; R2.3; R2.4; vegeu: Gramàtica;
Oracions; Relacionsi llenguatge
-- i coses: 5.3.4; 8.2.3; 8.2.6
Parentiu: 3.4.1; 3.4.5; 8.2.9; 8.3.1; vegeu: Semblances de família
Parlar: 1.5.7; 1.6.1; 3.1.7; 8.1.6
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Parts i tots: 6.3.2; 10.3.1; 10.3.2; vegeu: Relacions part/tot
Pensaments:
--, coses/pensaments: 3.3.4; R1.6; 7.1.11; 7.1.15
-- i pensar: 1.2.7; 2.1.3; 5.4.3; 10.2.5
--, pensar i relacions: 5.2.1
Persona: 6.1.10; 10.1.13
--, persones/animals: 8.1.3; 8.1.4
--, tractar persones com a persones: 2.2.1
Pertànyer a (o ser de): 1.5.5; 1.5.8; 8.2.4; 8.2.11; 8.2.12; 8.3.1; R2.1; vegeu:
Classe, concepte de; Identitat, parts de tu
Posar-se en lloc d'un altre: 7.2.5; vegeu: Empatia; Empipar; Sentiments privats
Possible, el que és possible: 1.1.4; 2.1.4; 7.1.9
Preferències: 8.1.2
Preguntar: 2.3.5 (5); 2.3.8
--, fer preguntes: 4.1.5; 4.3.5; 8.3.2; 9.1.3
--, preguntar-se: 3.1.4
Principis: 7.3.4; vegeu: Regla, regles/principis
Problema: 1.4.6; 1.4.7; 2.3.5 (4); 2.3.8; vegeu: Misteri; Secrets
. --, adonar-se de problemes: 2.3.7
Prometre: 9.2.4; 9.2.5; vegeu: Voler
Raó: 7.4.4; vegeu: Esbrinar; Experiència
Raonaments: 6.4.12; 6.4.13; R1.2; R1.3; R1.7; R1.8;R1.9; R1.lO; Rl.18;
7.4.10; 7.4.11; 7.4.12; 8.1.2; 8.3.6; 8.3.7; 9.2.6; 10.3.10; 11.0.15; R2.5
Raons: 2.5.2; 3.1.8; 3.4.2; 8.3.5
-- i bones raons: 2.3.3; 4.3.3; 4.3.4; 6.4.13
-- i excuses: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4;
--, raonable: 6.4.1
Real, què és: 1.1.3; 3.2.5; 6.1.9
Recordar: 2.1.3; 5.4.3; 11.0.10
Regla: 7.1.2; 7.1.3; 7.3.1; 7.3.3; vegeu: Excepcions
--, regles!llibertat: 7.1.7; vegeu: Llibertat
--, regles/principis: 7.3.4
Relacions: 4.1.10; 4.1.12; 4.1.15; 5.2.1; 5.2.4; 5.2.6; 5.3.1; 5.4.1; 5.4.7;
5.4.8; 5.4.9; 6.2.4; 6.i5; 6.3.1; 11.0.11; R2.2; vegeu: Comparacions;
Estàndards; Model; Símil
-- espacials: 5.1.8; 5.2.8; 5.4.2; 5.4.10; 6.2.6; vegeu: Espai
-- i llenguatge: 5.2.2; vegeu: Gramàtica; Oracions; Paraules
-- part/tot: 5.3.3; vegeu: Parts i tots
-- reflexives: 2.3.6
-- un/molts: 11.0.5
Rellevància: 2.3.3
Representar: 5.4.6
Saber: 11.0.13; 11.0.14
Secrets: 1.4.1; 4.4.1; 7.1.14; vegeu: Misteri
Semblances de fannlia: 1.6.2; 1.6.3; 4.1.16; vegeu: Parentiu;
Semblances i diferències
Semblances i diferències: 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.10; 6.2.4; R2.2; vegeu:
Semblances de fannlia
Sempre: 2.1.9; 3.1.3; vegeu: Voluntari/obligatori
Sentiments privats: 3.1.9; 8.2.15; vegeu: Empatia; Posar-se en lloc d'un altre
Seriació: 6.1.2; 6.1.3; R1.1
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Significat d'expressions comunes: 2.3.1; 2.3.4
Silenci: 3.1.6; 8.1.6
Símil: 1.1.5; 6.3.5; 6.3.6; 6.3.8; 6.3.10; 10.1.4; R2.2; R2.3; vegeu: Comparacions,
Estàndards; Relacions
Símptoma: 9.1.2; 9.1.11
Sinònims: 2.1.5; 2.2.2; 4.4.5; 5.1.4; 8.3.3; 11.0.12
Soledat: 4.1.6
Somiar (despert): 1.5.2
Somnis: 2.3.2; 3.3.5
Suggerir: 1.2.6; 4.2.1; vegeu: Ment
Suposar: 1.2.8; 3.1.4; 4.2.2; vegeu: Assumpcions
Tautologies: 7.1.13; vegeu: Veritat
Temps: 5.4.2; 5.4.10
Veritat, què és: 1.2.9
--, verdader/fals: 3.3.3; 6.1.8; 7.4.7; vegeu: Tautologies
Versions: 10.1.7; vegeu: Històries
Veure: 5.4.5; vegeu: Mirar
Voler: 4.1.7; 9.2.3; 10.3.5; vegeu: Prometre; Voluntari / obligatori
Voluntari/obligatori: 3.1.1; 3.1.2; 9.2.3; vegeu: Sempre; Voler
Zoo: 1.2.5; 3.2.1; 8.1.1; 8.2.1

23

---

--

------- -

- -

INTRODUCCIÓ

Pimi és un programa que cultiva les arts del raonament, de la lectura i del llenguatge, i
que es dedica, per tant, a aguditzar les habilitats de pensament, mentre dóna als nens una
oportunitat perquè, a través d'una investigació dialògica i cooperativa, puguin pensar
filosòficament sobre les idees que els interessen.

Potser el primer objectiu de Pimi sigui el de desconcertar i deixar perplexos els
lectors. Una raó per això és que així, ja des del començament, ens acostaríem el més
possible a l'estat d'admiració i desconcert que, en general, és característic de la primera
infantesa. Ben mirat, si l'educació ha de començar on és el nen més que no pas on és el
mestre, ¿quin millor punt de partença hi podria haver?
Quan diem que els nens estan perplexos, ens els acostumem a imaginar lluitant per
donar una explicació del món que els envolta. Però això pot molt ben ser una projecció
·del desconcert dels adults i està influït pel pensament científic, ja que els nens no
s'admiren només de les causes de les coses, sinó que s'admiren també del fet mateix que
les coses siguin tal com són. Així, per exemple, els nens queden desconcertats per les
relacions familiars, amb unes intricades regles i uns misteriosos orígens. O bé queden
desconcertats per paraules, i aleshores, altra vegada, no és pas l'origen de les paraules el
que els preocupa tant sinó la interacció mútua de les paraules i la seva referència al món.
Tampoc no és cert que els nens s'interessen sempre més per les finalitats que per les
causes: la criatura que es queda mirant fixament la seva cara al mirall, o bé que mira
fixament la cara del seu gos, potser no intenta entendre la causa d'aquestes coses ni
tampoc la seva finalitat, sinó que simplement considera què són i també que són. Els
nens es meravellen del món. Es un sentiment de meravella tan profund que si es donés
en un adult, podríem dir que és un sentiment religiós.
Els nens es meravellen i són curiosos. Tenen un desig insaciable de raons. Quan fan
preguntes del tipus "¿Com pot ser això?", és com si volguessin que algú elsjustifïqués el
món. Realment, podria ser que entre la incapacitat dels nens per tolerar un món que no els
pot ser justificat i la intensa aversió que tenen per la injustícia hi hagués una connexió no
pas ben feble.
Els nens que, a classe, llegeixin junts Pimi s'adonaran que el desconcert de la Pimi
està relacionat amb el seu propi desconcert i estaran encantats d'haver-se'n adonat. També
s'identificaran amb l'obstinada curiositat de la Pimi i amb la seva recerca de raons. Tot i
que la Pimi sovint no és gaire raonable, es descobreix en ella -malgrat moltes
reincidències- el desig de ser raonable i el desig que l'altra gent també sigui raonable. En
aquest punt, els joves lectors també es trobaran, un cop més, lligats afectivament amb la
Pimi.
Els adults, gràcies a l'aparat científic enormement poderós de què disposen, fan
esforços per entendre l'univers i, quan els és possible, per controlar-lo. En els nens, la
funció de la intel.ligència potser no té un caràcter tan instrumental i operatiu. Els nens
processen l'experiència a base de reflexionar sobre ella. Pot ser que el món que els
meravella no sigui un món que vulguin capturar i controlar sinó més aviat un món ple de
significats que volen copsar. Ells miren de trobar sentit en allò que els desconcerta, tot i
que probab~ement no estarien gens contents si el sentit fos meriys encantador que la
meravella. Es per això que els agraden tant les històries. Les històries donen sentit al
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món, però ho fan d'una manera encantadora. El que conta històries i ens vol instruir, no
ha pas de matar primer el món i després dissecar-lo.
Així, doncs, les habilitats de raonament estan en correlació amb l'adquisició de sentit
Com més capaços són els nens de fer inferències, d'identificar relacions, de distingir, de
connectar, d'avaluar, de definir i de fer preguntes, més riques són també les totalitats de
sentit que són capaços d'extreure de l'experiència. En aquest sentit, l'experiència és com
el mineral en brut: com més poderoses són les tècniques de refinació, més efectivament
s'extreuen de l'escòria els metalls purs. El cultiu de les habilitats de raonament és el camí
més prometedor que podem seguir si tenim l'objectiu d'ajudar els nens a descobrir què és
el que fa que la seva experiència sigui significativa.

Llegir i escriure com a raonament
Tots estem familiaritzats amb el fet que pràcticament tots els nens aprenen a parlar la
llengua dels pares quan encara són molt petits. Això no és pas fàcil. Han d'aprendre la
manera de pronunciar, la inflexió, les propietats gramaticals (com ara l'ús increiblement
difícil dels pronoms personals), i han d'aprendre a conversar -de manera significativa i
inteI.ligent- amb les seves famílies. Tanmateix, molts nens tenen una gran feinada per
arribar a llegir el llenguatge que parlen tan aviat. l, per escriure'l, tenen una feinada molt
més gran encara. Pot ser que els mateixos nens que demanen que se'ls expliqui i
reexpliqui una història moltes vegades, siguin, malgrat tot, els que ensopeguen amb la
història quan la llegeixen pel seu compte. I els mateixos nens que devoren lectures poden
ser també els que es queden glaçats quan se'ls fa escriure.
Quan mirem d'ensenyar a llegir als nens, tendim a passar per alt que les nostres
tècniques són molt i molt mecàniques -per exemple, les que accentuen la gramàtica i la
fonètica-, i que aquestes tècniques són molt properes a allò que precisament bloqueja la
lectura dels nens. Més encara: sembla que ben poques vegades som conscients de la
relació íntima existent entre llegir, conversar i escriure, i, per això, els nostres esforços
per· aconseguir que els nens escriguin el que fan, molt sovint, és imposar-los un estil
formal que és totalment aliè a la seva manera de parlar. I llavors ens preguntem,
estranyats, per què no llegeixen i no escriuen.
En canvi, si llegir i escriure fossin vistos com desenvolupaments naturals de la
conversa, i si la conversa fos vista com la forma de comunicació natural del nen,
aleshores es podria establir un ordre de prioritat pedagògica molt diferent dels ordres que
existeixen actualment, un ordre que seria extraordinàriament valuós per construir un
currículum dels primers anys.
De manera ideal, ¿què és el que hauria de fer, durant els primers cursos, un programa
que cultivés les arts de la lectura, del raonament, i del llenguatge?
En primer lloc, hauria d'establir continuïtat, d'una banda, entre llegir i conversar, i, de
l'altra, entre conversar i escriure.
En segon lloc, hauria de presentar allò que s'ha de dominar en forma d'experiència
unificada, al nivell propi del nen.
En tercer lloc, hauria d'accentuar més el sentir que no pas la forma, tot donant
preferència a les relacions del llenguatge amb el món, més que no pas amb la gramàtica.
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En quan lloc, hauria de connectar l'experiència del nen .arnb l'experiència literària de la
humanitat, de manera que l'admiració que el nen sentPer la vida quotidiana es vegi
propera a les meravelles del folklore i dels contes de fades.
En cinquè lloc, hauria d'estimular el pensar.
En sisè lloc, hauria d'ajudar.els nens a usar millor les paraules més familiars, sobretot
algunes de molt simples però molt problemàtiques, que tenen una importància clau per al
nostre ús del llenguatge: si, però, i, tots, cap, i semblant. Valdria més fer això que no pas
voler ensenyar als nens una llista de paraules noves que difícilment tomaran a trobar.
[L'ús de les paraules -fins i tot de les que són molt comunes o fanúliars- esdevé
encara més problemàtic quan els mestres i els nens es mouen en un entorn sense gaire
"consciència lingüística". Aquesta falta de consciència lingüística és freqüent entre els
catalanoparlants, sobretot a les grans ciutats. La llengua catalana és usada i estudiada per
molts, però, en canvi, no és suficientment cultivada. D'una banda, la llengua queda
destrossada per greus -i ben habituals- errors sintàctics i gramaticals que, sovint, van
acompanyats d'autèntiques abegacions fonètiques. La llengua s'encamina així a una
irreversible pèrdua d'identitat. (Es el, diguem-ne, "català" que els forasters diuen -amb
raó- que entenen amb molta facilitat.) D'altra banda, hi ha, en certs sectors -no sempre
diferents dels anteriors- una certa tendència -en nom d'una estranya arqueologia
lingüística, més catalanesca que no pas catalana- a usar paraules recargolades, a fer
construccions rebuscadament errònies i a distanciar-se innecessàriament de la llengua
quotidiana. Aquests esforços responen més a una ignorància pedant que a un autèntic
d9mini de l'idioma La llengua s'encamina així a una irreversible pèrdua d'identificació.
(Es el, diguem-ne, "català" que un nadiu de cultura mitjana només entén amb força
diflcul tat.)
Sembla, doncs, evident, que tan poca consciència lingüística tenen uns com altres: tant
els que malmeten la llengua com els que la malmenen. Ara bé, tenir poca consciència
lingüística significa ser un inconscient conceptual. I la inconsciència conceptual es
tradueix en irresponsabilitat personal. Perquè, qui no va en compte amb el que diu i amb
com ho diu, difícilment pot ser primmirat amb el que pensa i amb com ho pensa. Però, la
deixadesa en el dir i en el pensar comporta sempre dificultats en l'argumentació, en
l'avaluació de les raons, en l'elaboració de respostes. I el ciutadà incapaç d'elaborar
respostes, de corregir-les, de discutir-les, de formular-les, és un ciutadà literalment
irresponsable.
Heus aquí, doncs, perquè és tan important tenir consciència lingüística: és la principal
impulsora del cultiu de l'argumentació, del diàleg, de la reflexió. En aquest punt, és
enorme la tasca que poden fer tots els que participen en aquest projecte.

La llengua que no es coneix és una llengua que no serveix per viure, encara que els
que viuen la facin servir. Això val, evidentement, per a totes les llengües. I també per al
català.]
TREBALLAR AMB EL PROGRAMA "PIMI"
El programa Pimi pretén ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives d'una
manera seqüencial però, alhora, acumulativa Un cop s'han introduït els conceptes, es
posen immediatament en pràctica a través d'exercicis i de plans de discussió. Les
habilitats de raonament es desenvolupen a base d'aplicar la lògica a qüestions que
interessen als nens.
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El programa Pimi -com també els altres programes en el cun1culum de Filosofia per a
Nens- conté una gran abundància d'idees filosòfiques que els nens no solament poden
discutir sinó que també poden refer i representar. El caràcter seqüencial del programa és
sobretot una qüestió de nivell de lectura. El nivell de lectura de Pimi és el propi d'una
criatura de nou anys. Però, en canvi, no hi ha cap seqüència d'idees fIlosòfiques per a
diferents edats. Idees com ara les d'aparença i realitat, unitat i diversitat, semblança i
diferència, o centenars d'altres idees filosòfiques, tant es poden aplicar als nens petits
com als adults més grans.
Tanmateix, no podem pas assumir que nens de vuit o nou anys tinguin la mateixa
disposició per fer una discussió filosòfica que la que tindran al cap d'un o dos anys més.
A mida que creixen, van caminant vers una major capacitat de col.laboració, vers més
astúcia lògica i un major domini del llenguatge i de les idees. La funció de Pimi -així
com de les noveLles anteriors a Pimi- és la d'augmentar aquesta disposició, tot
proporcionant, alhora, una experiència intel.lectual que serà satisfactòria en si mateixa.
Si la curiositat és la disposició compartida pels nens i pels filòsofs, aleshores la
preocupació per la naturalesa de la semblança i la diferència haurà de ser també un interès
intel.lectual comú. O bé comparem unes coses amb les altres -diu Plató a El Polític- o bé
les comparem amb un estàndard ideaL El plural d'aquesta oració es pot referir,
indistintament, als filòsofs o als nens o, ben mirat, a qualsevol persona. Descobrim
semblances i diferències quan fem comparacions; per tant, fer comparacions és desvelar
relacions semblants i diferents. Així, doncs, els nens de Pimi estan decidits a examinar la
naturalesa de les comparacions exactes i inexactes (o "literals" i "fIguratives"), i, en ferho, es troben que estan investigant proporcions i símils, metàfores i analogies.
Certament, si prenem com a característic dels objectius del programa Pimi el fet d'arribar
a dominar alguna habilitat, aleshores hem de dir que l'habilitat més característica del
programa Pimi és la del raonament analògic.
Pimi vol proporcionar als nens una seqüència d'exercicis que els entrenin a fer
comparacions, tant de "coses" -més que no pas de "termes"- com de relacions. Alguns
nens són prolífics quan es tracta de produir associacions imaginàries o, fIns i tot,
extravagants; d'altres, són tímids o es retreuen. Tanmateix, l'objectiu de tots els grups ha
de ser obtenir una competència gairebé artesana per percebre i expressar semblances i
diferències: aquells que usen el llenguatge amb una aptitud molt especial per a l'expressió
figurativa se sentiran igualment lliures per anar més enllà d'aquella competència; mentre
que els que han sigut pràcticament incapaços d'expressar-se, descobriran que la pràctica
de les comparacions els obre, de sobte, noves perspectives per descriure i explicar el món
que els envolta.
La primera infantesa és un període en què el llenguatge s'adquireix a una velocitat
increible. Tendim a veure bé l'increment de vocabulari en els nens, fins i tot quan
comporta l'adquisició de termes cada vegada més exòtics per pan de nens que encara fan
un ús vacil.lant i irregular de termes tan poc enlluernadors com "tots", "només",
"perquè", "igual" i "diferent". Aquesta condescendència amb les novetats pot ser miop i
imprudent: perquè, si no es té un domini sòlid de les operacions bàsiques del llenguatge,
l'addició de nova temúnologia més aviat agreujarà el problema que no pas l'alleugirà.
Tanmateix, el problema no es pot resoldre fent un repàs ràpid de la gramàtica, perquè els
problemes que té el nen quan aprèn l'ús del llenguatge són problemes de contingut i
alhora de forma, problemes filosòfics i també sintàctics, pràctics però també lògics. Quan
els nivells de consciència sintàctica, semàntica i pragmàtica del nen estiguin mútuament
equilibrats, el creixement de vocabulari no presentarà cap problema significatiu.
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Ambigüitat
En si mateix, apreridre una paraula nova no és pas més important que aprendre que
una paraula ja familiar no té només un sentit, sinó que en té molts, i que pot tenir més
d'un d'aquests sentits en un context detenninat Quan els nens aprenen coses sobre el
llenguatge, les ~rsones i el món en general, hi ha el perill que adquireixin una visió
greument super-simplificada de tot això. Poden arribar a assumir, per exemple, que la
gent sempre vol dir el que diu, i que les coses sempre són el que semblen ser. La
confiança ingènua del nen en un ordre just i benvolent ha d'arribar, tard o d'hora, a fallar,
ja que el nen intenta imposar un esquema d'ordre i comprensió a un món que té molts
nivells, que és tumultuós en les seves alteracions i que sovint és absurd. D'aquí que, si
equipem els nens amb la comprensió de l'ambigüitat, els entrenem en una disciplina
preparatòria molt valuosa que els disposa no solament per entendre els jocs de paraules,
els equívocs i els malentesos del discurs quotidià, sinó també la rica capacitat d'al.lusió
que hi ha en la literaruia, la pluralitat de lligams que hi ha en les relacions humanes i el
caràcter misteriós i amagat de la mateixa naturalesa.
Més encara: si l'aprenentatge de,l'ambigüitat prepara els nens per abordar la duplicitat
que sovint caracteritza el món que ens envolta, també els ajuda a descobrir les relacions
de les paraules amb les paraules, de les coses amb les coses, i de les paraules amb els
coses. Tal com trobem el món, 'els termes i les coses són manifestos i explícits; les
relacions, en canvi, semblen molt més implícites i latents. Percebem la muntanya i la vall,
així com les pàmules "muntanya" i "vall", però ens adonem molt més lentament de la
relació que la muntanya i la vall tenen entre si, de les relacions referencials que hi ha entre
els termes i els seus objectes, o del fet que les paraules mateixes estan relacionades entre
si.

Relacions
És quan contrastem i comparem que descobrim relacions: més ràpid que, més ocupat
que, igual que, després de. També descobrim connexions familiars: mare de, cosí de, avi
de. Semblantment trobem que hi ha importants relacions lingüístiques: que hi ha verbs
que "prenen complement" i que n'hi ha que no; que els noms poden ser modificats per
adjectius i els verbs per adverbis. De tot aquest popurri, en sun el fet sorprenent i
monumental de la semblança: semblança entre paraules, entre persones, entre coses i
esdeveniments, entre paraules, persones i coses. Expressem aquestes semblances amb
comparacions literals,. però també amb mitjans figuratius, per exemple, símils, metàfores
i analogies.
En l'explicació de més amunt, hi ha alguna llicència pel que fa a l'ordre , dels
esdeveniments, ja que els nens petits tenen, cenament, un sentit molt viu de les
semblances. Perceben el món com si aquest tingués una fesomia pròpia, per analogia de
les característiques humanes amb les no-humanes. Una tassa tombada de costat és vista
com una "tassa molt cansada", i el número 10 és vist com "el papa i la mama". Nosaltres
treballem heroicament per convèncer aquests nens que estan fent "errors categorials", i
que les coses haurien de ser Comparades amb coses, els números amb números, i les
persones amb persones. De mica en mica, aconseguim d'introduir un cen ordre en les
seves expressions, tot fent-los veure que el món de cada dia demana una literalitat eficient
i pràctica, i que només el món de l'expressió literària pot acceptar les seves experiències
fisonòmiques i les seves maneres figuratives d'expressar aquelles experiències. La
resposta imaginativa del nen al món animat és substituïda per tota una col.lecció de
respostes reflexes i convencionals a un món prosaic. Els nens no tenen cap dels elements
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d'estratagema deliberada que es fan servir en l'experiència adulta. Tanmateix, els adults
s'han d'esforçar per arribar a expressar la creativitat que, com a nens, tenien d'una
manera natural.
En altres paraules, el desenvolupament cognitiu és, en un sentit, una tria de contextos:
aprenem a no confondre l'espacial i el temporal, l'auditiu i el visual, el físic i el personal.
El nen molt petit, com que encara ha d'aprendre els límits d'aquests contextos, no té cap
dificultat per transcendir-los i percep les cases com si tinguessin cara, els mobles com si
fossin alegres o amenaçadors, els colors com a feliços o tristos, i les formes com a
desagradables o airoses. Els nens de tres i quatre anys produeixen metàfores a una
velocitat corprenedora; però, d'entre aquestes metàfores, n'hi ha tantes que ens resulten
imprudentment inadequades, que ens afanyem a prendre mesures per enfortir les
capacitats crítiques del nen. El resultat pot ser que el nen vagi a l'altre extrem, on els
contextos i els ordres han estat clarament classificats i on els creuarnents fortuïts estan
prohibits. Per tant, el procés educatiu és responsable de la mentalitat literal de tants i tants
nens que han estat formats per aquest procés.
La consciència de l'ambigüitat és, doncs, la falca que obre el combat per establir un
dinàmic en els nens, capaços de funcionar figurativament, però també
literalment. En cen sentit, el símil és l'invers de l'ambigüitat. Una paraula ambigua pot
tenir molts sentits diferents en un context determinat, mentre que un símil suggereix que
dues coses diferents tenen una semblança clara. I així, l'ambigüitat veu la diferència en la
semblança, i el símil veu la semblança en la diferència.
eq~ilibri

Símil
En el símil, la comparació és explícita, tant si es diu "X s'assembla a Y", com si es diu
"X és tan ...... com y".-En la metàfora, en canvi, la comparació queda suprimida. En
aquesta, es vol cridar l'atenció no sobre una semblança entre dues coses que normalment
són considerades diferents, sinó sobre la identitat d'aquelles dues coses diferents. Dir
"En Jordi estava enfadat" és com fer un diagnòstic remot, perquè només ens diu que en
Jordi era un membre de la classe dels éssers enfadats. "La cara d'en Jordi era com un
núvol ben negre" té un efecte més emocional, tot i que encara ens demana que fem una
comparació conscient. "La cara d'en Jordi era un núvol ben negre" encara és més
dramàtic, perquè elimina la comparació i parla de dues coses radicalment diferents com si
en fossin una. Els escriptors que estan acostumats a usar llenguatge figuratiu troben que
els enunciats literals com "En Jordi estava enfadat" són pàl.lids i anèmics. Els escriptors
que estan acostumats a usar llenguatge literal troben que les metàfores són exemples
d'excés lingüístic. Tanmateix, totes dues formes d'expressió tenen el seu objectiu, i
només poden ser considerades inapropiades quan s'usen per a un objectiu que no és el
seu.
Un símil pretén que dues coses, que normalment són considerades diferents, són, en
certa manera, similars; una analogia pretén que dues relacions són semblants. Així és,
almenys, l'analogia mínima, que pren la forma "A és a B com C és a D". Observi's que
les analogies -com també els símils- inclouen semblança o similitud. Tal com els símils
són adaptats de manera espectacular i radical quan la pretensió de semblança és
substituïda per una pretensió d'identitat i, així, esdevenen metàfores, igualment les
analogies poden prendre la forma "A:B :: C:D", on les relacions que es comparen són
proporcions i la pretesa comparació és, de fet, un enunciat d'equivalència. Però la relació
d'equivalència ho és tot menys espectacular: "3:6 :: 12:24" és simplement una tautologia,
una altra manera de dir "2 =2".
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Els nens petits no necessiten pas els nostres consells sobre la creació de símils i de
metàfores. (Ni tan sols els nens de només tres o quatre anys.) La seva fecunditat en
aquestes matèries és força més gran que la dels adults. El que els falta. no obstant, és el
sentit crític que els permetria jutjar si són apropiades o inapropiades aquelles figures
retòriques, que poden construir d'una manera tan elaborada. L'enfortiment d'aquest sentit
crític els pot ajudar ara a esdevenir conscients de si els seus raonaments analògics són ben
fets o mal fets.
Analogies
Molts pensadors han considerat l'analogia com el mode de raonament que
comparteixen les persones creatives en qualsevol camp. Quan ens expressem amb un
símil, ho fem perquè hem notat una semblança entre dues coses que en la majoria
d'aspectes són diferents. Quan ens expressem amb l'ajut d'una analogia, ho fem perquè
hem desco,ben una semblança entre dues relacions, o entre dos sistemes sencers de
relacions. Es molt difícil de dir si és el sentit de la proporció el que dóna la capacitat de
formular analogies, o bé si és la capacitat de formular analogies el que dóna el sentit de la
proporció: potser cadascun presta serveis a l'altre. El que sí sembla ben cen és que
l'enfoniment primerenc d'una habilitat tan fonamental com el raonament analògic és una
estratègia molt indicada per a tots dos desenvolupaments, el cognitiu i el creatiu.
Sovint les analogies són moll més complicades del que semblen en les seves
formulacions mínimes (per exemple, "Els gats són als mixets com els gossos són als
quissois"), perquè poden incloure sistemes o constel.lacions sencers de relacions que es
comparin entre si. Si algú observa que "Els actuals governants d'Haití governen el seu
país de manera molt semblant a com els governants de l'antiga Esparta governaven el
seu", està establint una complexa analogia entre dos sistemes sencers de govern.
L'observació del crític, quan diu "Hi ha una considerable analogia entre la manera com es
van escriure les cançons de Schubert i la manera com es van cantar en el concert d'ahir
nit", és una observació irònica, perquè se n'infereix que hi hauria d'haver hagut unitat
entre l'obra i la representació, i no una mera semblança.
Amb una figura retòrica sorprenent, el físic Murray Gell-Mann va observar una vegada
que les nostres investigacions sobre la naturalesa tenen tant d'èxit perquè "la naturalesa
s'assembla a si mateixa". Sigui com sigui, sembla que els científics busquen semblances
entre les diferències, i uniformitat al mig de la diversitat. Si aquesta uniformitat és
genuïna i real o bé només metodològica i conceptual, això és una qüestió que continua
essent debatuda Ara bé, sempre que hi ha raonament inductiu. és probable que hi quedi
implicat un cert grau de raonament analògic. D'altra banda. l'ús de l'analogia en la
construcció artística és d'una importància capital. Potser el millor exemple seria el
procediment de tema i de variacions usat en música. pintura. arquitectura i,
probablement, amb graus diversos en qualsevol forma d'art. Sovint. la fruïció del que
escolta o contempla és proporcionada a la seva capacitat per extreure les analogies
produïdes a base de variar els ele,ments i de conservar les relacions que es comparen, o a
base de variar tant els elements com les relacions. tot conservant. entre les diferents
estructures, semblances que a penes es poden reconèixer. Ben cen. la capacitat per
apreciar l'art és una forma d'investigació en el sentit que exigeix admiració i pensament, i
que té el raonament analògic en un lloc molt principal entre les formes de pensament
implicades.
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Regla i raó
Aportem raons quan intentem justificar el que fem. Depèn que la raó presentada .
justifiqui o no l'acte en qüestió, perquè considerem que es tracta, respectivament, d'una
bona o d'una mala raó. La Pimi intenta aclarir i, de fet, deixa com a molt dubtosa la
qüestió de si una excusa és una raó suficient o una mala raó.
lli ha una bona raó per fixar-se en el concepte de regla en aquest estadi del
desenvolupament cognitiu dels nens. L'Aristòtil Mas començarà.la seva odissea amb el
descobriment d'una regla i, probablement, té alguna idea del que està descobrint quan diu
que és una regla. Tanmateix, anirà bé que mencionem aquí que, quan s'ensenyen
habilitats de pensament, no cal pas que es comencin a ensenyar regles, axiomes i
definicions, per poder inferir, a partir d'ells i per deducció rigorosa, la resta dels
coneixements. Especialment quan es tracta amb nens, és més adequat adoptar un
enfocament global. Els alumnes han de descobrir alguna generalització que els permeti
jutjar qualsevol cas particular d'algun problema. Indubtablement, aquest mètode és
menys prec,ís i menys fiable que un procediment regit per regles, però té altres
avantatges. Es ràpid i no és mecànic. Entrena la capacitat de jutjar i facilita la comprensió.
L'enfocament global ha orientat bona part de l'elaboració dels exercicis d'aquest
Manual d'instruccions per acompanyar Pimi. Aquí s'accepta, doncs, que, quan es
treballa amb nens d'uns nou anys, és més profitós preguntar-los si un exemple concret de
diàleg és un bon o un mal raonament, que no pas demanar-los que s'aprenguin una colla
d'errors lògics perquè després sàpiguen assenyalar els errors lògics que trobin.
Tanmateix, a vegades està bé d'ensenyar als nens les regles que s'apliquen en aquells
casos concrets, però això només quan es veu que l'ús .d'aquelles regles els pot protegir
millor contra l'error del que ho pot fer l'enfocament global, que és més "intuïtiu". D'altra
banda, l'enfocament global permet que l'alumne sigui sensible a indicis molt petits .o a
matisos subtils, que no s'apreciarien si es fes una aplicació mecànica de les regles. Les
regles de la lògica descanen els errors més greus, però no exclouen un gran nombre de
modulacions lingüístiques que, des d'un punt de vista informal, serien considerades
raonaments incorrectes. Per això mateix s'ha de sensibilitzar eIs nens, abans que res,
perquè distingeixin i notin el que és il.lògic, i se'ls ha d'habituar a buscar tècniques que
plantegin qüestions sobre la conveniència, la proporció i l'oportunitat analògica. Després
poden aprendre tècniques més formals per detectar raonaments invàlids. Al mateix temps,
i per fer més gradual la transició a l"'estadi formal", no e's tarà pas malament que
s'introdueixin alguns exercicis en què s'hagin d'usar regles lògiques.
L'enfocament global ens convida a respondre a la configuració ("Gestalt") d'un
coritext. La configuració es pot considerar com un sistema de relacions. L'estudi de
relacions que duen a terme la Pimi i els seus amics durant els pri~ers sis capítols del
llibre s'acaba amb l'anàlisi i composició d'estructures de relació". L'anàlisi resulta
especialment evident en la descoberta de la distinció entre classes i famílies; la composició
és evident en la construcció d'històries i representacions breus .
. La distinció entre classes i fannlies es pot expressar més o menys tot dient que les
classes són col.leccions d'individus que tenen algun tret en comú; per exemple, la classe
de les persones que fan més de 1,80 m. Les famílies, en canvi, són col.leccions
d'individus que estan relacionats els uns amb els altres d'una forma estructurada; un
exemple de fann1ia podria ser el sistema de parentiu, una col.lecció de jocs, o 'la "fannña"
de les nacions. No cal dir que els dos tipus de. col.leccions no són pas mútuament
exclusius, i que els membres d'una mateixa família també poden ser membres de la
mateixa classe.
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Història
Seria una negligència no mencionar ara tant el paper central que la noció d'història
juga a Pimi, com l'ús que s'hi fa de les històries per exemplificar la problemàtica frontera
existent entre "veritat" i "ficció", com també l'enorme importància de la construcció
d'històries per al desenvolupament de les habilitats cognitives a l'hora d'organitzar idees,
de fer seqüències, de dramatitzar, d'implicar, de fer treballar la imaginació, i d'esforçar-se
per aconseguir consistència i coherència. Però Pimi conté encara un altre nivell de
complexitat, perquè planteja el problema de la relació entre una història i la història de la
creació d'aquella història. O sigui, planteja aquell tipus de problemes que s'acostumen a
trobar en la sociologia de la literatura. Al mateix temps, com que s'hi introdueixen les
idees de versió i d'interpretació, els alumnes comencen a descobrir com es formen les
tradicions culturals i com les obres d'art es transmeten d'una generació a l'altra.
Finalment, en no acabar de revelar la història de la Pimi, el llibre encoratja els nens a
aventurar-se pels camins de l'hermenèutica, ja que els indueix a conjecturar quina podria
haver estat la història de la Pimi, a partir de les versions alternatives que se1s han exposat
d'aquella història. Podria ser que comencessin per reconèixer la relació rica i delicada que
hi ha entre els textos que han inspirat els humans al llarg de la història i els esforços dels
historiadors, i d'altres, per reconstruir els textos que s'han perdut, o bé per identificar
l'autenticitat dels que s'han conservat.
Misteri
Un altre tema que travessa Pimi és el de misteri. En aquest context, "misteri" no és
pas un sinònim d"'història de detectius". Més aviat és un misteri en el sentit de topar amb
alguna cosa que no sembla possible d'explicar de cap manera. William James dóna
l'exemple del que passa quan ens mirem al mirall i ens preguntem com pot ser que hagi
arribat a existir una cosa com aquesta. En aquest sentit, cadascun de nosaltres és un
misteri, ja que no és gens clar com hem arribat a ser les persones que som. Igualment
misterioses resulten qüestions com ara si el món s'acabarà mai i, si de cas, de quina
manera. No podem ignorar tampoc la burla final de la Pimi: "¿Com se saben les coses?"
Pensar és un dels principals misteris, i saber és una de les més misterioses facetes del
pensar. Com que la Pimi es va cobrint i descobrint a si mateixa, ens adonem que també
ella és una criatura misteriosa, sobretot en tant que exemplifica la ment o la psique.
Mite
No és pas una casualitat que els dos últims capítols de Pimi tractin -o bé facin
referència a- alguns dels mites que es troben quan es llegeixen Empèdocles o Lucreci o el
Banquet i el Parmènides de Plató. (Els nens es troben molt còmodes en el món del mite i
són capaços de considerar possibilitats mítiques sense preocupar-se de si es tracta de
realitats en les quals se suposa que creuen.) Si volem que els nens es prenguin
seriosament 'la història, hem de trobar maneres de preparar-los per reconstruir- la.
L'escenificació i la representació de mites dóna als nens l'oportunitat de generar noves
dramatitzacions, noves interpretacions i noves possibilitats mitològiques. Si Pimi no
allibera les disposicions narratives dels nens, si la lectura de la història que la Pimi
explica de la seva història no provoca una explosiÓ d'històries a classe i una dedicació
molt major a la creació (i no merament a l'apreciació) literària, aleshores Pimi haurà
fracassat en el seu intent.
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Objectius pedagògics
Quan es treballi amb eI programa Pimi, anirà bé de tenir ben presents certs objectius
pedagògics:
1) Tot i la varietat d'exercicis filosòfics d'aquest Manual, mai no hi ha prous exercicis
destinats específicament a encoratjar els nens a escriure. Seria, doncs, profitós que es
{;onsultés Escriure: com i per què. El Manual per acompanyar Suki, i que s'adaptessin
alguns dels exercicis d'escriptura més simples que hi apareixen. Aquesta és també una
bona oportunitat per crear els teus propis exercicis, i per demanar als membres de la
classe que aportin idees per fer exercicis. Evita els exercicis que es basin en narracions de
llibres o en altres relats que volen combinar la fidelitat als fets amb problemes relacionats
amb aspectes mecànics i estilístics de l'escriptura. Si bé és veritat que algun dia s'han
d'arribar a dominar totes aquestes coses, s'han 'd'adquirir l'una després de l'altra.
2) Pot ser que els teus alumnes siguin molt receptius quan els encarreguis que triïn una
criatura misteriosa i que s'inventin una història misteriosa. Això és especialment valuós
perquè pennet que la noveLla serveixi de model als nens de la classe.
3) Quan arribis al capítol 10, els alumnes ja han d'haver intemalitzat una bona part del
mètode dialògic del curs. Efectivament, hauran observat tan atentament de quina manera
fas de moderador que seran capaços de substituir-te a l'hora de dirigir i de mantenir
converses entre ells. Així, doncs, hi ha dos estadis en el teu propi paper de mestre en
aquest programa:
a) en el primer estadi, hauries d'estar pedagògicament segur de tu mateix i hauries de
controlar la rellevància de la discussió en els temes que es debaten. Alhora, però,
t'hauries d'auto- eclipsar pel que fa a la filosofia, de manera que les teves idees personals
no tendissin a pesar més que les idees dels nens.
b) A mesura que avanci el curs, l'exemple que donis com a director pedagògic
començarà a donar els seus fruits. Veuràs que és possible que t'auto-eclipsis cada cop
més en l'aspecte pedagògic, i podràs donar als membres de la classe l'oportunitat mencionada abans- d'assumir el paper de mestre durant certes hores de classe. No hi ha
dubte que et podries sentir molt satisfet si, a final de curs, els teus alumnes arribessin a
representar Pimi amb titelles. Tanmateix, et podries sentir doblement satisfet si, a final de
curs, els teus alumnes es poguessin inventar una història entre tots, la poguessin discutir
sense intervenció dels grans, i després poguessin crear escenaris, vestits i altres elements
necessaris per a una escenificació, de manera que fossin capaços de fer una representació
en viu de la seva pròpia creació. Res no manifestaria millor la seva internalització de la
metodologia de la Filosofia per a Nens.
Al final de cada capítol de Pimi, hi ha un requadre en blanc, de tota la pàgina o de part
de la pàgina. Unes paraules sobre això: la finalitat d'aquests requadres és que els alumnes
provin d'il.lustrar el llibre ells mateixos. Ara bé, si el llibre ha de servir per a diversos
grups de nens, aleshores procura que els teus alumnes només il.lustrin alguns dels espais
buits. En aquest cas, les aportacions de nens diferents de classes diferents contribuirà
també a crear un sentit de comunitat nou i diferent.
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Com més petits siguin els nens amb què treballis, més clar hauries de tenir
l'enfocament pedagògic que faràs servir, i més segur t'hauries de mostrar pel que fa a
aquesta metodologia. Els nens haurien de poder notar fàcilment que saps el que estàs
fent Això no vol pas dir que hagis de conèixer les "respostes", sinó que has de dominar
la pedagogia que s'ha d'usar a cada sessió de classe.
Quan parlem de pedagogia, ens referim als procediments d'ensenyament que has
d'utilitzar: què fas primer i com ho continues, com organitzes cada sessió de classe, com
facilites les discussions, com integres els exercicis en la discussió del text, quin ús fas
d'activitats suplementàries (drama, dansa, música, poesia, contes infantils) per reforçar
un concepte. Com que treballes amb alumnes molt joves, cal que sempre exposis les
teves opinions filosòfiques d'una manera molt cautelosa i provisional, perquè, en aquesta
edat, són molt impressionables i, per tant, propensos a assumir com si fos la veritat
. absoluta qualsevol posició intel.lectual que prenguis. En altres paraules: el risc que corres
d'indoctinar els nens amb les teves pròpies opinions és més gran en aquest període de la
inÏancia que no pas en qualsevol altre moment de la seva vida.
La filosofia comença amb l'admiració, i aquests nens estan al començament; per tant,
el que hauries de fer és ajudar-los a admirar-se. Si els proporciones respostes -encara que
siguin les que tu mateix acceptes-, estàs tallant la investigació, estàs tallant l'admiració,
acabes la discussió, i frustres els objectius del curs. El fet de proporcionar respostes,
però, no té res a veure amb tenir o no tenir una pedagogia forta. Es per això que oferim
els suggeriments següents:
1) La investigació en psicologia cognitiva ha indicat clarament que els materials
presentats en un context narratiu -com ara, una història- són més aptes per ser recordats
pels alumnes que no pas els materials organitzats simplement d'una manera lògica, com
en un llibre de text Per aquesta raó, recomanem vivament que mai no us aparteu massa
del context de la història quan ensenyeu Pimi. La millor manera de fer això és començar
cada classe amb la lectura, en veu alta, d'un episodi per part dels nens. Es pot fer, és clar,
de moltes maneres. A vegades, poden llegir cadascun un paràgraf, i altres vegades en
poden fer una lectura com si es tractés d'un guió radiofònic. Aquesta última és la manera
més sofisticada de fer-ho. Al començament, ho poden trobar difícil, perquè han
d'aprendre a copsar ràpidament una oració, a ometre els "va dir" i a llegir-ho amb
entonació. Amb una mica de pràctica, però, milloren molt ràpidament.
2) Immediatament després de la lectura, pregunta als alumnes quines són les seves
reaccions davant el que acaben de llegir. Fixa't que busques les seves reaccions i no les
teves: tan bon punt ells notin que tu hi estàs interposant la reva interpretació, es retreuran i
no s'atreviran a oferir les seves pròpies opinions. Més encara: no els exigeixis massa a
cada moment. a) No vulguis treballar més d'una pàgina de cop, i b) en lloc de preguntarlos sobre les idees que hi ha a la pàgina -que és una petició que pot exigir fer un salt
més gran del que són capaços de fer, sobretot a començament de CUlS-, pregunta'1s què
veuen en aquella pàgina que els interessi. Cada comentari obtingut hauria de ser escrit a la
pissarra amb la màxima fidelitat. (Si s'adonen que estàs reescrivint els seus comentaris
amb paraules teves, sospitaran que estàs manipulant els seus pensaments.) Com que un
dels teus objectius consisteix a encoratjar els nens a estar orgullosos de les seves
aportacions a les discussions, anirà bé que identifiquis cada aportació tot afegint-hi, al
costat, el nom del qui l'ha fet.
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3) En aquest moment, tens una colla d'opcions: pots posposar la discussió de les
aportacions fros que hagis escrit a la pissarra tots els suggeriments referents a aquella
pàgina; o bé pots animar-los a discutir les aportacions a mesura que es van fent O bé,
finalment, pots discutir breument cada qüestió quan es planteja, i pots reservar-ne un
debat més ampli per després, quan ja s'hagin presentat totes. Es pot provocar una breu
discussió a base de preguntes com ara: "¿Per què ho trobes interessant, això?", o "¿Què
et sembla que signifiquen aquestes paraules?", o "¿Què et sembla que vol dir la Pinú amb
això?", o "¿Per què et sembla que va passar això?"
4) Com que un dels teus objectius consisteix a ajudar els nens a escoltar-se mútuament
i a enraonar els uns amb els altres, els pots preguntar si hi veuen semblances o
diferències, en les coses plantejades a la pissarra. També pots reprendre una de les
aponacions fetes i pots demanar al seu autor que busqui, en el text, la línia que hi
correspon i que es pregunti "¿Quin problema hi ha aquí?" El teu objectiu ara és convidar a
donar interpretacions diferents d'un text deternúnat, en l'esperança que això fomentarà el
diàleg entre els nens.
Però, ¿i per què fomentar el diàleg? Per a un nen, el diàleg és un joc com saltar a corda
o jugar a peu coix o xutar una pilota. Si participes en el joc, et trobes ficat en situacions
que· et provoquen i que t'obliguen a desenvolupar habilitaIS que et fan ser competent en
aquell joc. Les habilitats que mostren que es té competència en el diàleg són les habilitats
de raonament. Per tant, el diàleg entre els nens permet que fomentis el donúni de les
habilitats de raonament sense una exercitació preestablerta i sense compulsió. El caràcter
espontani -com de joc- del diàleg entre nens fa que la participació sigui agradable i que
valgui la pena per si mateixa. No és quelcom que es fa per donar satisfacció al mestre, ni
per cap altra recompensa externa.
5) Algunes maneres de fomentar el diàleg són aquestes:
a) Quan apareix una qüestió de definicions -i si no apareix, pot ser que tu la vulguis
introduir-, convé adonar-se que les definicions donades per cada alumne no han pas de
componar la fi cJe la discussió. Al contrari, cada definició representa una oportunitat per
desafiar-la: "¿Es sempre veritat això?", "¿Són així tots els casos?" Suposem que
l'expressió debatuda és, "conte de fades". Pots preguntar: "¿Què és un conte de fades?", i
l'alumne potser diu: "Es una història". Aquí el canú que has de seguir és clar: has de
preguntar: "¿Quina classe d'història?" Si la resposta és: "Una història de ficció", la
resposta pot ser suficient. Amb tot, encara pots preguntar: "¿Algú de vosaltres coneix una
història de ficció que no sigui un conte de fades?" Si ningú no s'hi agafa, ho pots deixar
córrer. Però si els teus alumnes volen continuar la discussió, pot resultar molt útil.
b) Si es fa evident que hi ha opinions divergents entre els nens, aprofita-ho: "Em
sembla que la Cèlia diu una cosa i en Carles en diu una altra. Cèlia, digues a en Carles
per què et sembla que tens raó."
c) Encara podries preguntar: "¿Tors els contes de fades són històries de ficció?" Potser
algú dirà que un conte de fades podria ser verdader. En aquest cas, tindries a les mans
una altra controvèrsia amb possibilitats: "¿Pot ser verdader un conte de fades?", i encara:
"¿Què volem dir amb verdader?"
En discussions com aquestes, el que cal és que el mestre sàpiga veure bé quines són
les implicacions d'una definició acceptable i quins són els aspectes problemàtics de cenes
paraules -com ara "verdader"-, que nosaltres acostumem a trobar la mar de naturals.
6) No és pas fàcil dirigir una discussió filosòfica de la manera que s'acaba d'esbossar.
Fa falta temps per adquirir 1'habilitat de saber quines qüestions són adequades per
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acompanyar les observacions dels nens. És per això que s'ofereixen una colla d'exercicis
que t'ajudin a desenvolupar aquesta habilitat. Estan pensats expressament a) per fomentar
el diàleg; b) per manifestar els aspectes problemàtics de cenes idees, conceptes o temes,
que s'han d'examinar; c) per posar al descoben interpretacions divergents; d) per
proporcionar pràctica en l'ús de tècniques filosòfiques; e) per explorar les implicacions de
cada aportació que es fa a la discussió; i f) per considerar les implicacions que tenen els
problemes proposats per la noveLla.
Així, els exercicis són un pont perquè el mestre connecti les idees de la noveLla amb
les discussions filosòfiques dels nens, a condició que, tant el mestre com els alumnes,
arribin a internalitzar els moviments lògics i les estratègies filosòfiques que estan
incorporats en els exercicis i en els plans de discussió. Si els alumnes arribessin a la
conclusió que les preguntes són "preguntes de mestre" o bé "preguntes de receptari de
cuina" d'un curs habitual, més que no pas models de les maneres de pensar en què ells
mateixos se suposa que participen en la rutina de la vida diària, aleshores no
s'aconseguiria pas l'objectiu del curs.
Només es pot aprendre a anar en bicicleta si es va en bicicleta. Semblantment, el
programa Pimi pressuposa que només es pot aprendre a filosofar, a dominar habilitats de
pensament, si se'n fa pràctica, i no pel fet que el mestre en parli. Els exercicis
proporcionen els mitjans perquè els nens en facin pràctica diàriament i perquè arribin al
punt en què hagin internalitzat tant la metodologia que ja ho puguin fer habitualment.
Els exercicis no són fins en si mateixos. Hi són per ajudar, tant els mestres com els
alumnes, a dominar cenes habilitats. No s'hi hauria pas de recórrer a costa del diàleg
entre alumnes, sinó que s'haurien d'usar per ajudar els alumnes a clarificar allò que ells
mateixos han decidit de discutir després de llegir un fragment de la novel.la.
Això imposa una càrrega tremenda sobre el mestre nou. D'una banda, és molt útil de
tenir prèviament preparats cens exercicis i plans de discussió, fins i tot va bé de tenir-ne
una còpia per a cada alumne. D'altra banda, però, si la conversa va en una altra direcció,
el mestre ha de ser prou flexible -i ha de conèixer prou el repenori d'exercicis- com per
poder acompanyar el camí de la conversa amb algun altre exercici que sigui apropiat.
Normalment, aquesta flexibilitat només s'adquireix a còpia de temps, d'experiència i d'un
ús creatiu del Manual d'instruccions.
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NOTA A L'EDICIÓ CATALANA

La preparació d'aquest Manual s'ha fet seguint els mateixos criteris bàsics que inspiren
els altres materials d'aquest projecte. Així, doncs, també ara es posa un ènúasi especial
en dos punts molt interrelacionats: 1) l'adaptació del text original americà, i 2) l'aportació
pròpia de l'edició catalana. Tanmateix, aquest èmfasi ha de tenir en compte, cada vegada,
el caràcter específic del material que es presenta.
Aquesta adaptació del text americà afecta -com sempre- exemples i situacions que,
altrament, resultarien estranys o forasters. Ara bé, el títol mateix del Manual (Buscant el
sentit) ja convida a anar més enllà de l'adaptació "externa". I aviat es descobreix que
l'objectiu no pot ser tampoc l'adaptació d'estructures lògico-lingüístiques. (Aquesta és
una tasca més pròpia de l'edició del Manual Recerca Filosòfica.) La recerca del sentit és
una activitat conceptual tan bàsica i tan complexa que, més enllà de "traduècions" i
"adaptacions", el que demana és "sentit de la llengua". Perquè cada llengua té la seva
manera d'enfocar els problemes del sentit. I aquest no és un problema simplement
"tècnic". El llenguatge està lligat i relligat a una realitat o, millor, a unes realitats, que mai
no vénen donades de manera mecànica i automàtica, sinó que sempre són viscudes,
interpretades, enteses, reflexionades i reelaborades, de mil maneres, pels parlants de la
comunitat.
Precisament, el que aquest Manual vol ajudar a descobrir és que l'idioma configura
espais i esquemes conceptuals, és a dir, una cosmovisió. La recerca del sentit és, doncs,
una recerca global: "buscar el sentit" comporta buscar el sentit de les realitats que ens
envolten i, per tant, el sentit (els sentits) del llenguatge que configura aquestes realitats; i a
l'inrevés: si s'investiga el sentit del llenguatge, es descobreix el sentit d'allò a què el
llenguatge es refereix.
D'aquí que, en aquest Manual, s'han hagut de replantejar de cap i de nou totes aquelles
qüestions, exercicis i discussions que fan referència al "sentit de la llengua", que és
alhora el sentit que té la llengua (allò que significa) i el sentit que se'n té (la sensibilitat i el
sentiment lingüístics). Això fa que, per fidelitat a l'original, molts exercicis d'aquest
Manual hagin hagut de ser repensats de nou. Tots els exercicis que, per exemple, fan
referència a la metàfora, el símil, l'analogia, les frases fetes, els sinònims, els acudits o
les ambigüitats, no podien ser simplement traduïts ~i tan sols "adaptats"- al català, sinó
que havien de ser replantejats des del català. En tots aquests casos no s'ha fet servir la
convenció d'incloure els textos entre claudàtors ([D, perquè s'ha volgut reservar l'ús
d'aquests signes per indicar els afegitons quantitatius (exercicis, comentaris, referències)
propis d'aquesta edició.
Això també explica que l'aportació pròpia de l'edició catalana quedi, en aquest
Manual, més difusa que en altres casos. Tanmateix, hi ha encara dues peculiaritats
concretes d'aquesta edició que convé assenyalar:
a) L'Índex Temàtic d'Exercicis -habitual a l'edició catalana del projecte- vol continuar
oferint -ara amb 170 entrades.,... una panoràmica completa dels exercicis continguts a
Buscant el sentit. En els casos en què ha estat possible, s'ha procurat que les entrades de
l'índex tinguessin una formulació semblant i, fins i tot, idèntica, a les de l'índex del
Manual Recerca Filosòfica. Així, a mesura que es vagi publicant el material en català,
anirà sorgint -de manera gairebé espontània- una xarxa de temes que travessarà els
diversos volums del projecte.
A fi de facilitar encara més aquesta interrelació, al final de cada exercici s'ha procurat
donar les referències -paral.leles o complementàries- d'altres exercicis, siguin o no del
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mateix Manual. Encara que molts d'aquests exercicis interrelacionats no es puguin -o no
es vulguin- usar a classe en un moment determinat, la seva mera consulta pot obrir
noves perspectives i pot ser una eina útil, si més no, per a la reflexió del mestre. (Quan
això passa és quan es descobreix que moltes coses que no s'usen són, tanmateix, útils.) .
b) El caràc.ter peculiar del material presentat aquí, fa que els exercicis no siguin
tampoc exercicis ben convencionals, amb un solucionari convencional de "sf' o de "no".
Sovint, les respostes consisteixen en matisacions, en observacions parcials, en
exploracions i aproximacions a l'anàlisi de certs conceptes. Això fa pràcticament
impossible que, al final de cada capítol, hi hagi un apanat de "Respostes i orientacions",
com el que hi ha a Recerca Filosòfica. Aquesta és la raó principal que ha impulsat als
autors de l'original americà a supriIl!ir simplement aquest apartat de respostes. L'opció és
correcta, però, certament, radical. Es cert que el "sentit de la llengua" esmentat abans
implica dosis tan fortes de subtilitat i capacitat de matisació que és impossible de
comentar i preveure totes (o la majoria de) les solucions a molts exercicis: si es fes es
multiplicaria vàries vegades l'extensió original del Manual, i el guany que se n'obtindria
seria, amb tot, insuficient. També és cert, però, que hi ha ocasions en què un comentari o
un suggeriment pot ser un bon ajut en una tasca que s'anuncia, precisament, complexa i
difícil. És per això que, en aquesta edició, no s'ha volgut renunciar totalment a aquest
apaI1at d'aclariments -encara que no siguin "solucions"-, i s'ha optat per una sortida
diferent a la de l'original: al final de cada capítol s'ha creat un apartat que ja no es titula
"Respostes i orientacions" -com és el cas a Recerca Filosòfica - sinó que adopta la
formulació molt més matisada de "Suggeriments i orientacions".
Aquest apartat, però, no té només la limitació qualitativa que el seu títol ja indica, sinó
també una (corresponent) limitació quantitativa: perquè npmés s'ofereixen "suggeriments
i orientacions" en aquells casos en què un determinat aspecte o un tret concret pot ajudar a
aclarir o aprofundir la recerca. (Convé tenir present, però, que una bona colla de les
"Respostes i orientacions" de Recerca Filosòfica es podran tomar a aprofitar aquí -si més
no, indirectament-, gràcies a les referències creuades que -com s'acaba de dir- apareixen
al final d'aquests nous exercicis.)
Heus aquí, doncs, alguns ajuts per anar duent a terme una tasca que, bàsicament, és
responsabilitat conjunta dels membres de la classe. Si aquest Manual ha comportat un
major esforç de replantejament que altres, també és obvi que permet una menor
interferència en el treball fet a l'aula I amb això es torna a destacar un dels trets clau del
projecte "Filosofia 6/18": la comunitat de recerca Perquè convé tenir ben present que, tot
i que la "comunitat de recerca" està en la línia de l'escola activa i participativa, la seva
importància no es redueix a la d'un recurs pedagògic per "motivar" els alumnes o per
"guanyar-se'ls". La comunitat de recerca és una aportació teòrico-pràctica de primer
ordre, que sosté -i demostra- que el coneixement només avança per "semblances i
diferències", és a dir, per l'aprofundiment contrastat d'allò que s'investiga.
En el terreny de la reflexió i de la recerca conceptual això encara és més cert. D'aquí
que aquest projecte vulgui potenciar l'argumentació col.lectiva, l'exercitació conjunta del
sentit inquisitiu i crític, en fi, l'aprenentatge de "què vol dir" -és a dir, "què significa" i
"com es fa"- això d'anar fent camí amb els altres, i gràcies a ells. Perquè, tot i que sovint
no se sap ben bé quin és el millor camí dels molts que es tenen al davant, no és cert en
canvi que, un cop fet el camí, no es pugui dir si ha estat bo o dolent, és a dir, si ha estat
útil o no. l, en filosofia, el camí sempre és bo, útil, si condueix a l'aclariment conceptual,
a una millor comprensió de les realitats (pròpia i de l'entorn), i, per tant, a una major
capacitat per acceptar i rebutjar, discutir,justificar o transformar aquestes realitats.
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CAPÍTOL U

Episodi 1 (pàgs. 3,1-4,2)

El comportament de laPimi
Aquest primer episodi no ens presenta la Pimi simplement com una criatura de carn i
ossos, sinó que:. més aviat ens la mostra a partir d'algunes peculiaritats del seu
comportament. Es impacient amb l'altra gent, és bromista, fa imitacions, fa classe als
altres, diu disbarats sense adonar-se'n i, tanmateix, sembla que té un ,cert grau
d'autoconeixement i de lucidesa personal. Alguns d'aquests trets, els expressa, a
vegades, de manera indirecta i, a vegades, de manera directa. La seva impaciència es
mostra en l'èmfasi gue hi posa, quan diu que s'ha hagut d'esperar "tanta estona" fins que
li ha tocat el tom. Es obvi que és una bromista, perquè diu que el seu nom és Pimi, però
en canvi es nega a revelar el seu nom real. També es nega a dir quants anys té. En
comptes de fer-ho, recorre a la murrieria de dir: "Els mateixos que vosaltres". Imita els
seus mestres quan explica què hauria dit l'any passat. Fa classe quan explica als oients
quines posicions acrobàtiques podran arribar a fer i quines no. També diu disbarats quan,
en voler explicar de què sembla que està feta, opina que el vinagre probablement
s'assembla als gelats. El seu autoconeixement es mostra quan reconeix que ara és més
pacient del que ho era fa un any.
.
Tarannà filosòfic de la Pimi
A la Pimi, li costa de dir coses sense provocar, alhora, qüestions d'un considerable
valor filosòfic. Tu mateix/a, reexamina l'episodi, però no ho facis fixant-te massa en les
rareses del comportament de la Pimi, sinó més aviat mirant de trobar les qüestions
filosòfiques subjacents a allò que ella diu sobre el nom, sobre el que és possible, sobre
allò de què estan fetes les coses, sobre el que és real o sobre les aptituds de cadascú.
¿Quin és el nom "real" d'una persona?
Per començar hi ha la qüestió del seu nom, és a dir, la diferència entre el nom que li
van posar els seus pares (el seu nom "real"} i el nom que es va posar ella mateixa. Resulta
inevitable preguntar-se perquè un nom ·s'anomena "real" i l'altre no, llevat que es vulgui
dir que el nom que li van posar els seus pares és el seu nom legal; però aquesta seria una
manera ben curiosa de definir la paraula "real".
Comparació d'edats
Quan es pregunta quants anys té, la resposta de la Pimi és igual d'interessant. Ens diu,
als lectors, que té els mateixos anys que nosaltres. Però, ¿com és possible això, si tots
nosaltres tenim edats diferents? Una interpretació de la seva resposta seria que en el nivell
en què es mou la relació entre la Pimi i els oients, l'edat és irrellevant. En aquest sentit, la
mateixa fllosofia no fa distinció d'edats. (S'hi pot afegir que aquest és el primer exemple,
en el llibre, d'una comparació exacta,)
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Fins i tot quan la Pimi ens diu que no podem plegar les cames i, alhora, posar-les al
voltant del coll, està fent ús del principi d'exclusió lògica ("o l'un o l'altre, però no tots
dos") amb la finalitat d'expressar una impossibilitat física.
/

Analogia
L'observació que la Pimi es comporta com si fos de vinagre és el primer exemple
d'analogia que hi ha al llibre. No és una analogia formulada d'una manera tan precisa

com en capítols posteriors. Es podria interpretar com si es digués que la Pimi es
comporta tal com es comporten les coses fetes de vinagre. Però aquesta sembla una
interpretació no gaire satisfactòria. ¿Què vol dir la mare de la Pinú? Ben segur que, a
través de la semblança que menciona, està intentant expressar alguna cosa sobre el
tarannà àcid de la Pimi.

Caràcter reflexiu
També s'hawia de mencionar que la Pinú està molt preocupada per la imatge que dóna
de si mateixa als altres i per la imatge que té de si mateixa. O dit d'una altra manera: la
Pimi no solament reflexiona sobre el món, sinó també sobre si mateixa i sobre la seva
pròpia reflexió. D'aquesta manera, la Pimi mostra què és el que hi ha en joc quan es mira
d'obeir un dels imperatius filosòfics més antics, aquell que diu: "coneix-te tu mateix".

Històries i explicar històries
Finalment, aquest episodi informa al lector que Pimi no és solament una novel.la sinó
una novel.la sobre el mateix fet d'explicar històries. Tracta de la noció mateixa de què és
una història. En cert sentit, la diferència entre una història i explicar una història és
comparable a la diferència entre escriure música i interpretar-la. Les històries es poden
explicar oralment però no per escrit; si de cas, es poden escriure i després es poden
explicar oralment. L'èpica homèrica no s'escrivia sinó que es recitava. Moltes obres
modernes de literatura estan pensades per ser llegides en silenci i mai no es llegeixen en
veu alta. Des d'un punt de vista pedagògic, té molt de valor que s'arribin a conèixer les
condicions que ha de satisfer una història per tal de ser redactada i explicada amb èxit.
Per arribar a produir una narració consistent i coherent calen més habilitats organitzatives
que per a qualsevol altre tipus d'exercici escolar.

Inventar històries
A mesura que els teus alumnes van adquirint una consciència més gran de les
implicacions que té això d'explicar històries, hauries d'estar a punt per explotar aquesta
major consciència a base d'aprofitar totes les oportunitats que tinguessis per fer- los
inventar històries. Si, per exemple, tens ocasió de sentir que un estudiant fa un comentari
que sembla creatiu, suggereix que l'estUdiant treballi aquest comentari i el converteixi en
una història. Els millors exercicis inicials no seran pas els teus temes, sinó les
amplificacions en forma d'història d'allò que l'estudiant veu en la seva pròpia
experiència. Anima'ls perquè, d'en~ totes les seves intuïcions i verbalitzacions, triïn
aquelles expressions de què més s'enorgulleixen i les facin servir com a base per explicar
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altres històries. Per exemple. si un estudiant et surt amb un símil o una metàfora
interessants. parla'n amb ell. Podria ser el començament d'un fragment de descripció o de
narració la mar d'imaginatiu.
1.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Històries

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(p. 3,1-3)

¿Com acostumen a començar les històries de ficció?
¿Què significa "Fa molt. molt de temps..... o "Hi havia una vegada ... "?
¿Totes les històries tenen un començament?
¿Totes les històries tenen un final?
¿Totes les històries tenen un entremig?
¿Podria haver-hi una història que tingués un final i un entremig, però que no
tingués un començament?
¿Podria haver-hi una història que tingués un començament i un fmal, però que no
tingués un entremig?
¿Són totes verdaderes les històries. o bé n'hi ha algunes que són verdaderes i
d'altres que són fictícies?
¿Quina et sembla que és la diferència entre històries verdaderes i històries
fictícies?
¿Hi ha històries que són bones i històries que no són tan bones?
¿Quina et sembla que és lCi diferència entre històries bones i històries que no són
bones?
¿Pot ser que una història sigui verdadera i que també sigui bona?
¿Totes les històries són sobre les coses que passen a la gent?
¿Hi pot haver històries sobre persones que estan somiant?
¿Hi pot haver històries sobre persones que estan pensant?

[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
1.1.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Noms

(p. 3,3-6)

1. ¿Tens més d'un nom? Explica't.
2. ¿El nom que els teus pares fan servir per parlar amb tu és el mateix que fan servir
els teus amics?
3. ¿Fas servir el teu nom quan parles amb tu mateix?
4. ¿Et faria res no tenir nom?
5. ¿Et faria res tenir un nom diferent?
6. ¿Series una persona diferent si tinguessis un nom diferent?
7. ¿Hi ha algun nom que t'agradaria més que no pas el que tens? ¿Quin?
8. Si la gent ho volgués. ¿podria canviar el nom de tot el que hi ha al món?
9. ¿Es poden comprar i vendre els noms de la gent?
10. ¿Pot ser que. a mida que es van fent grans. les persones es vagin assemblant
més i més als seus noms?
[Vegeu l'entrada "Noms" d'aquest Manual; i també els exercicis 12.6 i 12.7 de

Recerca Filosòfica. ]
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1.1.3 EXERCICI: ¿Què és real i què ho sembla, només, de real?

(p.3,4-11)

Prepara canonets per quatre pupitres o taules. En els cartonets, hi ha escrit això:
1.
2.
3.
4.

Coses .que
Coses que
Coses que
Coses que

semblen reals, però que no ho són.
semblen reals, i que ho són.
no semblen reals, però que ho són.
no semblen reals, i que no ho són.

Bé, tothom ha de portar una cosa a classe i l'ha de posar en una de les taules. Heus
aquí alguns suggeriments:
a. Una flor artificial
b. Un cotxe de joguina
c. Un llibre de contes
d. Una ampolla de Coca-Cola plena d'aigua
e. Una patata tallada en forma de gat
f. Un avió de paper
g. Una foto d'algú de la classe
h; Un mirall petit
Que tothom passi pel davant de les taules i que cadascú, per torns, demani a un altre
membre de la classe que expliqui la raó per la qual ha posat el seu objecte on l'ha posat.
[Vegeu l'entrada "Real" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
1.1.4 EXERCICI: ¿Què pot ser i què no pot ser?
ESPOT
PENSAR I
POTSER

1. Un cercle amb angles
2. Una muntanya amb una
meitat a la terra i l'altra
meitat a la lluna
3. Una persona que adopta
d'aquell amb qui parla
4. Una barra de pa que
conserva la mateixa mida
per moltes llesques que
se'n tallin
5. Dos números que són
iguals i no iguals alhora
6. Una màquina que
produeix sons que es
sentir arreu de l'univers
7. Demà i ahir resulten ser
el matejx dia

NO ES POT
PENSAR,
PERÒ POT
SER

(p. 3,12-14)

NO ES POT
PENSAR I
NO POT
SER

ES POT
PENSAR,
PERÒ NO
POTSER

8. Algú és, alhora, més alt
que tu i més baix que tu
9. U na rata que es pot
empassar un elefant
10. Un riu que corre costa amunt
[Vegeu l'entrada "Possible, el que és possible" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
1.1.5 EXERCICI: Símils i comparacions exactes

(p. 3,15-17)

U n símil estableix una similitud o semblança, però no una comparació exacta, entre
dues coses diferents. Algú pot dir "La seva cara era com una estrella", i es pot assumir
que el que es compara és la lluminositat de la seva cara amb la lluminositat d'uI!a estrella.
Es clar, però, que només es tracta d'una semblança, no d'una comparació exacta.
Però si es diu que "La Maria és tan alta com en Joan", o que "La Maria ha pagat tant
com en Joan per entrar al cine", aleshores estem tractant amb comparacions exactes i no
pas amb símils.
En els casos següents, digues si l'expressió és un símil o una comparació exacta:
1. En Marc és tan gran com el seu gennà bessó Grau.
2. La Lídia ha dit: "T'asseguro que anar amb cotxe és tan segur com anar amb avió".
3. Amb la claror de la llar, el seu cabell castany brillava com
el sol.
4. En Quim és alt i prim com un espàrrec.
5. El tomàquet verd estava ferm com una roca.
6. L'oceà estava fred com el glaç.
7. "Em vaig gronxar en el gronxador fins que vaig arribar tan amunt com un estel",
va dir la JúIfa.
8. La Joana va dir: "Quan estàs assedegat, no hi ha res tan bo com la llet. "
9. Quan van passar pel cementiri, els dos nens feien tants bots com els gats.
10. Entre dos punts, una línia recta és una distància tan curta com la que més.
[Vegeu "Símil" i "Comparacions" a líndex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
1.1.6 EXERCICI: Comparacions convencionals (p. 3,15-17)

Quan no se'ns acut res original per dir, acostumem a fer ús de comparacions
convencionals o idiomàtiques. Per exemple: "lliure com un ocell", "alt com un sant Pau",
"ràpid com el vent", "dur com un diamant", "fort com una roca", etcètera.
¿Quines comparacions convencionals se t'acuden per cada una de les paraules
següents?:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Fon com ................................................... .
Ocupat com ............................................... ..
Pacient com ................................................ .
Boig com ................................................... .
Lleuger com ................................................ .
Llest com ................................................... .
Tossut com ................................................. .
Pesant com ................................................ ..
Dèbil com .................................................. .
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10. Suau com .................................................. .
11. Sord com .................................................. .
12. Bonica com ............................................... .
13. Fred com .................................................. .
14. Estable com ............................................... .
15. Tranquil com .... .......................................... .
[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual; i
també 3.3 de Recerca Filosòfica. ]
1.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Creixement i desenvolupament d'habilitats
(p.3, 18, 4,2)

1.
2.
3.
4.
5.

·6.
7.
8.
9.
10.

¿Pots notar que creixes o bé només ho saps?
¿Hi ha coses que pots fer aquest any i que no podies fer l'any passat?
¿Hi ha coses que vas fer l'any passat i que aquest any ja no vols fer?
¿Hi ha coses que seràs capaç de fer l'any vinent i que aquest any no pots fer?
Quan la teva talla deixa d'augmentar, ¿significa que has deixat de créixer?
El fet de créixer, ¿significa que s'és capaç de fer més coses?
El fet de créixer, ¿significa que s'és capaç de fer coses més grosses?
El fet de créixer, ¿significa que s'és capaç de fer coses millors?
El fet de créixer, ¿significa que s'és capaç de fer coses millors de manera
millor?
El fet de créixer, ¿significa que es passa a ser la mena de persona que
t'agradaria ser?

Episodi 2 (pàgs. 4,6-5,8)

Descoberta i invenció
La descoberta de l'Aristòtil Mas tracta de la descobena i Pimi de la invenció. Quan
s'inventen històries, es descobreix el món. Quan s'inventa una bombeta elèctrica o un
avió, s'usen principis de la naturalesa que imperen en el món real. Però quan s'inventa o
es crea una història, en cen sentit, es crea alhora un altre món sencer on aquella història té
lloc. La descobena es pot imaginar a l'extrem d'un continu, amb la creació a l'altre
extrem. La invenció ocupa algun lloc cap al mig.

Ficció i veritat
[La Pimi podria fer servir expressions com ara "crear", "fabricar" o "imaginar", per
referir-se a la història, però parla, en canvi, d'''inventar una història", que és,
segurament, l'expressió més comuna i popular. Però és que, a més, el terme "inventar"
uneix, segons el diccionari, els aln:es tres significats; "inventar" és: "fabricar mentalment,
crear amb la pròpia imaginació". Es justament aquesta capacitat d'enginy personal el que
vol destacar l'expressió. Evidentment, les nostres històries no són creacions absolutes, ni
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tampoc són productes fabricats a base de materials ja ben coneguts. Es tracta, molt
sovint, de recreacions d'altres coses i de combinacions noves. Sempre es tracta de coses
fmgides per nosaltres i no merament copiades de la realitat En aquest sentit, es tracta
d'invencions o de fabulacions.]
. Ara bé, és realment difícil de respondre si els termes "verdader" i "fals" es poden
aplicar al món de la ficció en el seu sentit habitual. Aquest problema travessa tot Pimi. (El
problema de definir "verdader" es plantejarà diverses vegades en noveLles posteriors.)

Les coses i la seva història
En cert sentit, preguntar sobre una cosa és com preguntar sobre la història d'aquella
cosa. Es pot mirar un bol d'argila i es pot veure simplement com un objecte acabat; però
també es pot veure des dels seus inicis, com una massa d'argila humida a cal terrissaire,
que es torneja a la roda, s'envernissa, es cou al forn, es ven a la botiga i, finalment, es
pona a casa, on pot servir com a bol per la llet amb cacau d'un nen determinat. Si
s'explora de forma narrativa, aquesta dimensió històrica afegeix. una dimensió dramàtica a
la peça de terrissa, sense per això separar-se de la veritat literal. D'altra banda, es pot
. veure una peça de terrissa en un sentit figuratiu. Es pot veure, per exemple, amb Omar
Khayyam com una metàfora de l'ésser humà. Així, el receptacle deforme, "inclinant-se
tot de través", pregunta sarcàsticament: "I, doncs, ¿què va bellugar la Mà del Terrissaire?"
Podríeu buscar aquest passatge en el Rubaiyat i demanar als alumnes que l'interpretin: O
bé pots encarregar a la classe que escriguin sobre l'objecte que vulguin mentre expliquin
la història d'aquell cosa. Sobretot, no t'oblidis d'elogiar aquells alumnes que hagin
compost els materials amb una narrativa agradable i que hagin defugit la mera recitació
dels estadis de desenvolupament de l'objecte.

Distingir entre el que va passar i la manera com va passar
A 4,6-13 la Pimi diu:
"La raó d'haver inventat una història és que tots els de la classe n'havíem d'inventar
una El que ara us vull explicar és la història de com es va inventar la meva història
Primer hi ha la història, i després hi ha la història de com va succeir. El que vull dir és
que primer va haver de succeir, i que després, més tard, va venir la història. Per tant,
això és la història del que va venir primer. Es la història de com va succeir."
A primera vista, el paràgraf és molt confús. Sembla que el que la Pimi intenta dir és
que no hauríem de confondre el que realment va passar amb la història del que va passar.
(Tal com tampoc no hauríem de confondre el bol amb els diversos esdeveniments que van
portar fins a l'existència del bol tal com el coneixem avui.) Desgraciadament, la paraula
"història" s'aplica tant a la seqüència dels esdeveniments que es desenvolupen com també
a la posterior narració d'aquells esdeveniments.

Distingir entre el passat i la història com a disciplina
Hi ha una ambigüitat anàloga en l'ús de la paraula "història", que a vegades es refereix
a un informe del que va passar i, altres vegades, a allò que realment va passar. Així, un
llibre sobre la història de Catalunya tracta de la història com a disciplina o matèria
d'estudi, mentre que "el que va passar en la història de Catalunya" es refereix al passat de
Catalunya.
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Ambigüitat
Aquesta ambigüitat de la pàg.4 és seguida immediatament per una altra ambigüitat La
Pimi diu que pot bellugar les seves orelles i el Sr. Moliner no pot Llavors, la Pimi, d'una
manera molt analítica, passa a parlar-nos sobre l'ambigüitat de la seva pròpia observació.
La Pimi és molt pesadeta intel.lectualment. Es fixa, amb molta atenció, en les paraules
que usa. Concretament, aquesta ambigüitat és el que a vegades s'anomena amfibologia,
és a dir, una oració que està construïda de tal manera que resta oberta a dues
interpretacions diferents. Després trobarem un tipus diferent d'ambigüitat: una sola
paraula té una pluralitat de significats, i n'hi ha més d'un que és plausible a l'interior de la
mateixa oració.

Entendre significats múltiples
L'ambigüitat té una importància fonamental en el programa Pimi perquè exemplifica el
fet que el llenguatge té diferents estrats de significació i que, en qualsevol moment,
aquests estrats poden entrar en conflicte entre si o bé es poden reforçar mútuament. Més
endavant -a La descoberta de l'Aristòtil Mas i a Lisa-, els alumnes arribaran a veure la
imponància que té que s'eliminin els significats involuntaris quan es suprimeixen les
expressions ambigües. Però ara, a Pimi -i després a Suki-, els alumnes descobreixen el
gran valor que té que el llenguatge s'utilitzi amb tota la riquesa dels seus diversos estrats.
Només quan els alumnes comencin a detectar aquestes diferències i semblances entre els
significats, només llavors seran capaços d'entendre com treballen els símils, les
metàfores i les analogies. Per això, el programa Pimi confronta repetidament els alumnes
amb exercicis sobre l'ús de l'ambigüitat, i ho fa amb l'esperança que la immersió eri
aquest ús donam com a resultat que tinguin consciència d'aquest aspecte tan imponant de
l'ús del llenguatge.

Experiència mental
En aquest episodi, també s'hi troben una colla de descripcions d'experiències mentals,
d'actes mentals específics, i d'operacions intel.lectuals més aviat complexes: pensar, tenir
pensaments, donar raons, formar associacions i fer assumpcions.

Actes mentals
Quan examineu algun episodi de Pimi, potser voldràs que la teva classe observi de
prop aquests actes mentals i reflexioni sobre què és el que distingeix els uns dels altres.
Per exemple, quan la Pimi dóna una raó, està oferint un pensament com a justificació
d'un altre pensament. (Si tothom de la classe s'ha d'inventar una història, i si jo formo
part de la classe, aleshores aquesta és la raó d'haver-ne d'inventar una també jo.) O bé
considera la formació d'associacions que apareix al final de l'episodi. El Sr. Moliner diu
que "la història pot ser sobre qualsevol cosa que un zoo us suggereixi". El zoo podria
arribar a suggerir gairebé qualsevol cosa. Les connexions entre associacions acostumen a
ser molt dèbils. La Pimi s'imagina que el Sr. Moliner fa moltíssim temps que és a
l'escola, i ràpidament pensa que potser va conèixer en Jaume I. (Heus aquí una altra
indicació de la manca d'informació precisa que molts nens de la seva edat tenen sobre el
temps. Per la Pimi, "molt temps" tant pot ser 50 anys com 500.) Aquesta és una
associació completament lliure perquè, normalment, ningú no s'imaginaria el senyor
Moliner i en Jaume I en un mateix cornext.
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1.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Inventarcoses

(p.4,6-13)

1. Si t'inventes una excusa, ¿és una mentida això?
2. Si t'inventes una història, ¿és una mentida això?
3. Si fas un dibuix d'algú i el teu dibuix no s'assembla gaire a aquella persona, ¿és
una mentida el teu dibuix?
4. ¿Hi pot haver una història de ficció sobre persones existents?
5. ¿I:Ii pot haver una història verdadera sobre persones de ficció?
6. ¿J;:s possible d'inventar una història on no sun absolutament cap persona?
7. ¿Es possible d 'inventar una història on no passa res?
8. ¿Seria possible que algú inventés una història i que la història resultés ser
verdadera?
9. Si algú t'explica una història de ficció, ¿pots no creure-te-la?
10. Si algú t'explica una història verdadera, ¿pots no creure-te-la?
[Vegeu les entrades: "Inventar" d'aquest Manual; "Descobena i invenció" de Recerca
Filosòfica . ]

1.2 .2 PLA DE DISCUSSIÓ : ¿Cada cosa té una història que diu com ha succeït
aquella cosa? (p. 4,9-13)
Respon les preguntes següents:
1. ¿Té una història la teva taula de treball?
2. ¿Té una història l'edifici de la teva escola?
3. ¿Té una història la teva llar?
4. ¿Té una història la teva família?
5.• ¿Té una història el teu carrer?
6. ¿Tenen una. història el teu poble o la teva ciutat?
7. ¿Té una història la torre Eiffel?
8. ¿Té una història Europa?
9. ¿Té una història el món?
10. Una història, ¿pot tenir una història?
Si has contestat que sí a alguna de les preguntes anteriors, ¿pots explicar la història
corresponent?
_ [Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

1.2.3 EXERCICI: Lloca. (Pràctica de treball amb ambigüitats)(p. 4,16-20)
Quan una paraula pot tenir diferents significats en una oració determinada,
l'anomenem "ambigua". Per exemple: "Cada matí, el primer que fa l'advocat Pi és anar
cap al bufet. "
Heus aquí una colla de paraules que poden tenir diferents significats. Sens dubte, tu en
pots trobar moltíssimes més.
tauler
solució
canya
dret

canari

estat
seu
sola

creu
-compte
forma
posta

test

fi
xocolata
nu

plaça
cop
cap
son

tacó
gat
talla
pIU
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Un voluntari surt de l'habitació i la resta del grup tria una paraula que pugui tenir
diferents significats. Quan el voluntari torna, els membres del grup, per toms, fan
oracions on la paraula misteriosa podria ser usada. Però, en lloc d'usar la paraula secreta,
sempre fan servir la paraula "lloca".
La persona que fa l'oració que porta al descobriment de la paraula secreta, és la que a
continuació ha de sortir de l'habitació.
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica.
1.2.4 EXERCICI: Ambigüitats (p.4,16-20)

Identifica les paraules que poden tenir dos significats diferents, i digues quins són els
diferents significats:
1. Venedor: "Aquestes portes automàtiques no tenen sortida."
2. Policia: "¿De debò ha sentit el robatori als veïns?
Veïna: "¡ I tant! Perquè jo els aprecio molt. "
3. Nen: "El meu pare té una pila de llibres."
Amic: "¿I els pot llegir a les fosques?"
4. Propietari del gos a l'home: "¿Per què ha clavat una guitza al meu gos?"
Home: "Perquè té ràbia."
Propietari del gos: "jAixò és absurd! ¡El gos no en té, de ràbia!"
Home:"¿No en té? Es curiós... ¡perquè jo sé segur que en tindria si algú em
clavés una guitza així! "
5. Botiguer: "Al carrer Major, ja hi han posat cinc bancs. Això vol dir que vénen
bons temps."
Client: "¿Vol dir? Amb aquest fred, no s'hi pot pas anar a parar la fresca."
6. Editorial del diari: "Des que els índexs de natalitat van començar a baixar, tenim
una població escolar força més curta. "
7. Periodista: "No oblidem la influència que tenen els titulars del diari."
8. Joan: "Aquesta matinada han trobat en Rafael al parc, estirat per terra, amb
una mona monumental."
Pere: "¿Ha quedat molt malparat?"
Joan: "¡Déu ni do! L'han ingressat a la unitat d'alcohòlics aguts." Pere: "Ah,
¿així la !Il0na no era de debò?"
Joan: "Es clar que ho era... ¡l'acabava de robar d'una pastisseria!"
9. Mestressa: "¿No t'he dit que canviessis la nena si s'embrutava?"
Noi que fa de cangur: "Però, ¿com m'ho de fer a aquesta hora per trobar una
altra criatura?"
10. Dona:"A veure si ho fem mirar això. No he pogut donnir per culpa de les
canonades. "
Marit: "Noia, no hi podem fer res contra els núlitars."
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica.]

1.25 EXERCICI: ¿Què hi ha en un zoo? (p. 4,26 - 5,3)

Quan et toqui contestar una pregunta, digues la resposta a la persona de la teva dreta.
Si la resposta que dónes és "sr', la persona de la dreta et preguntarà "¿Per què?", i has
de donar una raó de per què. Si la resposta que dónes és "No", la persona de la dreta et
preguntarà" ¿Per què nó?", i has de donar una raó de per què no.
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· ¿Hi ha aquestes coses al zoo?
1. Muntanyes russes
2. Cinemes
3. Serpents de cascavell
4. Gèrmens
5. Vigilants
6. Cacauets
7. Venedors d'entrades
8. Cuines
9. Llits
10. Ossos panda
[Vegeu les entrades: "Zoo" d'aquest Manual; "Animals" i "Coses, tipus diferents de"
de Recerca Filosòfica. ]
1.2.6 EXERCICI: Associacions (p. 5,4-8)

Que la classe es divideixi en dos grups, disposats en línies paral.Ieles, l'una al davant
de l'altra. Tenim, doncs, dos equips. La primera persona de la primera línia rebrà
resposta de la primera persona de la segona línia; aquesta rebrà resposta de la segona
persona de la primera línia; etc.
L'objectiu del joc és dir què "et suggereix" el comentari de la persona precedent.
La primera persona de la primera línia començarà tot oferint un pensament, com ara
"Estic pensant en un porc espf', o "Estic pensant en un gelat de vainilla", o "Estic pensant
en casa meva". La següent persona ha de dir què li suggereix l'observació precedent.
Si no li suggereix res, pot passar. Però el primer equip que passa tres vegades, és el
que perd.
Quan es faci la segon volta del joc, el que estableixi una associació, també n'haurà de
donar una raó. Per èxemple, si la primera persona diu "Estic pensant en un porc espí", la
següent persona pot dir "Estic pensant en un coixinet de les agulles, perquè un porc espí
té l'aspecte d'un coixinet que té una colla d'agulles clavades."
[Vegeu les entrades: "Suggerir" d'aquest Manüal; "Ment, actes mentals" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
1.2.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Pensar i tenir pensaments (p. 5,6-8)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Penses constantment, o només a estones?
¿Penses mentre dorms?
¿Pots pensar sense pensar en algú o en alguna cosa?
¿Penses amb paraules? Si és així, ¿penses amb frases senceres?
¿Pots tenir pensaments sense estar, de fet, pensant?
¿Pots pensar sense tenir pensaments?
¿Pots pensar en alguna cosa, sense que això et faci pensar en alguna altra cosa?
¿Pots tenir més d'un pensament alhora?
¿Es pot partir un pensament, talcom es parteix un pastís?
¿Poden ser bonics els pensaments?
¿Poden ser bonics els pensaments, encara que no siguin verdaders?
¿Poden ser bonics els pensaments, encara que siguin verdaders?
¿Què preferiries tenir: molts i molts pensaments o bé només uns quants
pensaments agradables?
14. Si el teu cos té la mateixa edat que tu, ¿significa això que els teus pensaments
tenen la mateixa edat que tu?
15. ¿Pot l'altra gent deixar-te pensar els seus pensaments?
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(NOTA PER AL MESTRE: Una bona manera de conduir aquest pla de discussió -i
d'altres de semblants- és discutir les qüestions una per una, i ordenadament, per a tota la
classe. Un altre mètode consisteix a distribuir una pregunta per persona, donar a la classe
temps per reflexionar i, després, demanar que, voluntàriament, sotmetin les seves
respostes a discussió.)
[Vegeu l'entrada "Pensar i pensaments" d'aquest Manual, i també l'exercici 6.5 de

Recerca Filosòfica. ]
1.2.8 EXERCICI: ¿Què podem suposar que és veritat? (p. 5,6-8)
A vegades no tenim els fets davant nostre però, tanmateix, ens sentim molt segurs de
tenir raó en el que diem. Altres vegades, en canvi, pot ser que diguem coses incorrectes,
perquè haguem comès l'error d'assumir alguna cosa sense tenir-ne cap evidència.
En l'exercici següent, digues si creus sensat o insensat d'assumir el que s'afirma:
SENSAT
ASSUMIR-

HO
1. Diana: "En Benjamin Franklin sempre apareix
amb sabates. Suposo que devia amagar alguria
cosa, com ara que tenia deu dits a cada peu."
2. Lisa: "En Benjamin Franklin devia usar dentifrici,
i estic segur que en sé la marca: era 'Dentsana '."
3. Màrius: "Sempre he sentit dir que en Benjamin
Franklin va descobrir l'electricitat, però mai
no he sentit dir que inventés els estels. Suposo
que no va inventar els estels."

4. Teresa: "Com que en Benjarnin Franklin
va escriure molt, suposo que sabia llegir."

5. Adam: "Com que en Benjamin Franklin
va jugar un paper important en la creació
del seu país, suposo que devia arribar
a ser-ne President"

6. Juli: "En Benjamin Franklin devia haver sigut
alguna vegada un nen que menjava,
dormia i anava al lavabo. "
7. Sílvia: "A la nostra ciutat, hi ha un carrer
anomenat 'Franklin'. Suposo que va
rebre el nom per Benjamin Franklin."

8. Berta:"¿Com podem suposar que va existir
una persona com Benjamin Franklin,
si no coneixem ni una sola persona
que l'hagi vist mai?"
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INSENSAT
ASSUMIR-

HO

?

[Vegeu les entrades: "Suposar" d'aquest Manual; "Assumpcions" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica; també els exercicis 6.16, 6.17 i les pàgs. 344-345 (Cap. 13: Repàs
de Lògica, setena part) de Recerca Filosòfica. ]
1.2.9 EXERCICI: ¿Com podem saber què és veritat i què no?

(p. 5,6-8)

Aquest exercici examina maneres diferents per descobrir el que és veritat.
A l'esquerra, es dóna una llista amb diverses situacions. A la dreta, es dóna una llista
amb formes diverses de comprovació. Has de connectar la situació problemàtica amb el
mètode que triaries. Dóna una raó per preferir aquest mètode als altres.
l. Et pregunten si ara són les

les tres de la matinada.
2. Et pregunten quina edat tens.

3. Et pregunten si el temps es
mesura en grams o en centÍmetres.

4. Et pregunten si Montecarlo,
a Mònaco, es troba a l'oest
de Münster, a Westfàlia.
5. Et pregunten si t'agraden
més els gelats que el pastís
de xocolata.

6. Et pregunten si el General
De Gaulle encara és President.

ï. Et pregunten si l'aigua
salada es gela

8. Et pregunten si hi haurà una
guerra a l'Asia l'any vinent.

a. consultar un diccionari
b. consultar una enciclopèdia
c. preguntar al mestre
d. preguntar als pares
e. mirar al rellotge
f. preguntar al primer estranger
que trobis
g. organitzar un projecte d'investigació
h. mirar la tele per obtenir la resposta
i. mirar a un rellotge de sol
j. mirar si el sol és en el punt
més alt del firmament
k. preguntar al teu millor amic
L pensar una estona
m.consultar el teu horòscop
n. consultar la brúixola
o. anar-ho a buscar a un atlas
p. discutir-ho amb la classe
q. tirar a cara o creu
r. fer-ho a la sort

s. preguntar a algú d'un curs superior
t. mirar al diari del matí
u. escriure al President
v. telefonar a la persona afectada

9. Et pregunten a quina distància estàs de la capital del
teu estat.

10. Et pregunten com ets.

w. dir que això no és cosa teva
x. consultar el teu certificat de naixement
y. consultar la teva memòria
z. respondre que la qüestió no té sentit
aa. fer un experiment
bb. cap de les coses anteriors

[Vegeu els exercicis 1.13, 11.5,11.6, 11.17 i 16.7 de Recerca Filosòfica.]

53

Episodi 3 (pàgs. 5,12-26)

Gestos i llenguatge corporal
Aquest episodi conté una colla d'exemples de llenguatge corporal a més de diverses
exclamacions verbals. En Nic fa una ganyota, es tapa el nas i fa una llengota. Com a
resposta, la Pimi també fa una ganyota: posa els uUs guenyos i fa vent, amb els dits
polzes a les orelles. L'incident continua l'èmfasi que, al començament d'aquest capítol,
es feia sobre l'activitat física. Ara bé, la referència del començament era merament
gimnàstica, mentre que els gestos d'ara són expressius i significatius. Els nens recorren a
gestos emfàtics més freqüentment que no pas els grans. Els adults no haurien d'oblidar
que aquesta conducta és comunicativa i que es tracta, simplement, d'una extensió de l'ús
del llenguatge.
Ser un espatllafestes
.. En aquest episodi, en Nic expressa menyspreu pel viatge al zoo, quan tots els altres
l'han saludat amb entusiasme. La conducta d'en Nic és la d'un espatUafestes. (pot ser útil
de tenir present la distinció entre un espadlafestes i un trampós. El trampós trenca les
regles del joc, però no nega pas la validesa del joc. L'espatllafestes, en canvi, qüestiona
el joc sencer.)
Empatia amb els animals'
També és bo de notar que la Pimi alça la veu en favor dels animals i exhorta en Nic a
posar-se en lloc d'ells i a imaginar- se l'olor que faria si es passés tot el dia tancat en una
gàbia. Amb altres paraules: la Pimi no solament empatitza. ella mateixa amb els animals,
sinó que també demana que facin el mateix aquells que es riuen dels animals.
Ser vulnerable a la presa de pèl
Quan, en diferents parts del llibre, ens assabentem de la conducta entremaliada de la
Pimi i de les seves freqüents preses de pèl, no hauríem d'oblidar que hi ha casos en què
la Pimi és la víctima de les bromes. Per exemple, en Nic s'aprofita del fet que ella no es
pot mirar a dalt del cap, per dir-li que du xiclet enganxat als cabells. Un cop més, la Pimi
és vulnerable a la seva manca d'infonnació.

Episodi 4 (pàgs. 6,1- 7,13)

Secrets
Quan el Sr. Moliner posa el deure a la classe, el primer que indica és que guardin en
secret l'animal que han trial La noció de secret resulta fascinant tant pels nens com també
pels adults. Hi ha alguna cosa francament romàntica en això de saber una cosa que no es
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deixarà saber a la resta del món. Però també hi ha alguna cosa molt precària en això dels
secrets, perquè tan bon punt es comparteixen amb els altres, es corre el risc que els
secrets siguin revelats al món. Tanmateix, els nens s'hi dediquen molt, a això de
compartir secrets; sempre prometen que no ho diran, i gairebé sempre ho diuen. També hi
ha un aspecte moral important en la idea de secret, perquè la capacitat per guardar el secret
d'un amic és una preparació útil per no trair aquell amic. Més encara: el fet de tenir i
guardar secrets pot incrementar el desenvolupament de la individualitat del nen i el seu
sentit d'intimitat personal.

Amistat
Ara la Pimi planteja la qüestió de si s'ha de tractar el millor amic com es tracta
qualsevol altra persona. (En el seu cas es tracta de revelar o no el seu secret a la seva
millor amiga.) A l'hora de discutir aquest passatge amb la classe, seria útil, cenament,
que s'investigués què és un amic i quina mena de relació és l'amistat. Pregunta als teus
alumnes si hi ha graus d'amistat i quina diferència hi ha entre l'amistat i altres relacions
socials, com ara les que es tenen amb els parents o amb els companys de classe.

Busca r la "criatura misteriosa"
El Sr. Moliner explica que el secret de cadascú serà la criatura misteriosa que cadascú
hagi triat Evidenttnent, el Sr. Moliner només vol indicar que ningú de la classe no reveli
la identitat de la seva criatura fins després de l'excursió al zoo. En aquest sentit, la paraula
"misteri" s'usa de manera semblant a com s'usa en l'expressió "novel.la de misteri". A
les noveLles de misteri hi ha crims, però la identitat del culpable no es revela fins al final
del llibre. Ara bé, a mida que la novel.la Pimi avança, va apareixent un sentit més
profund de "misteri". Perquè resulta que no apareix mai cap resposta, i es fa referència a
alguna cosa incognoscible, indescriptible o inexpressable.
I

El coneixement de la ment d'una altra persona
La Pimi sap immediatament quina serà la seva criatura misteriosa, i també
immediatament sap que ningú més de la classe no tindrà la mateixa idea. No queda
explicat com és que pot estar tan segura del que hi ha a la ment de les altres persones.

Compartir pensaments
Un instant més tard, la Pimi i la Isabel van pel corredor amb les mans agafades. Es
paren i s'abracen, i la Pimi en treu la conclusió que potser ella i la Isabel estaven
compartint el mateix pensament.

Conèixer les ments dels altres per analogia
¿ Com hem d'entendre el raonament de la Pimi en aquest cas? Quan la conducta d'un
altre individu és idèntica a la nostra, llavors podem concloure, per un procés d'analogia,
que, en aquell moment, l'altre individu té pensaments semblants als nostres. Hi ha una
bona dosi de plausibilitat erraquest argument, donat que el que la Pirni vol dir és que una
conducta física recíproca suggereix una relació psicològica.
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1.4.1 EXERCICI: Secrets

(p. 6,1-6)

La persona que dirigeix el joc és la que fa les preguntes i que diu als qui responen què
és el que han de fer. El preguntador s'està en un extrem de l'habitació, i els altres es
posen en fila a l'altre extrem de l'habitació, de cara al preguntador. Guanya el primer que
travessa l'habitació.
Hi ha sis respostes possibles. Es procedeix així:
1.
2.
3.
4.

Si es respon "sempre", es fan 3 passes de gegant endavant.
Si es respon "mai", es fa 1 passa de gegant endarrera.
Si es respon "de vegades", es fan 2 passes de bebè endavant.
Si es respon "sí", es fa 1 pas de paraigua endavant.(La persona que fa un pas de
paraigua, aixeca un paraigua imaginari i avança -o retrocedeix, segons el casmentre fa un gir complet.)
5. Si es respon "no", es fa 1 pas de paraigua endarrera.
6. Si es respon "no ho sé", es fa I capgirell endavant i I salt mortal de costat (és a
dir, una roda) endarrera.

Heus aquí les preguntes:

1. ¿T'agrada que els teus amics t'expliquin secrets?
2. ¿T'agrada explicar els teus secrets als teus amics?
3. ¿Guardes els secrets que t'han explicat?
4. ¿Tens un amagatall secret?
5. ¿Tens plans secrets?
6. ¿ Tens amics secrets?
7. ¿Menges aliments secrets?
8. Quan li expliques un secret, a un amic, ¿li dius sempre la veritat?
9. ¿Tots els d'aquesta habitació tenim un secret?
10. ¿Té un secret el mestre?
[Vegeu l'entrada "Secrets" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

1.42 PLA DE DISCUSSIÓ: Amics

(p. 6,7-14)

1. ¿Hi pot haver persones que parlin molt entre si, però que no siguin amigues?

2. ¿Hi pot haver persones que a penes parlin entre si, però que siguin amigues?
3. ¿Hi ha persones que sempre es barallen amb els seus amics?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Hi ha persones que mai no es barallen amb els seus amics?
¿Hi ha persones que no tenen cap amic?
¿Hi ha persones que tenen amics, tot i que gairebé no tenen res més?
¿Confies més en els teus amics que en qualsevol altra persona?
¿Iji ha persones en qui confies més que en els teus amics?
¿Es possible de tenir por d'un amic?
¿Quina és la diferència entre els amics i la familia?
¿Hi ha animals amb els quals podries ser amic o amiga, i altres animals amb
els quals mai no podries ser amic o amiga?
12. ¿Hi ha cap raó per la qual no podries ser amic o amiga de la Pimi?
[Vegeu l'exercici 14.1 de Recerca Filosòfica; i també l'entrada "Empatia" d'aquest
Manual.]

56

1.4.3 EXERCICI: Misteri

(p.6,14-15)

Agafa un full de paper i fes una llista de cinc misteris. I ara, al costat, escriu què ho fa
que cadascun d'ells sigui un misteri.
[Vegeu l'entrada "Misteri" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
1.4.4 EXERCICI: Història de misteri

(p.6,16-25)

Que la classe es divideixi en quatre grups: els que tenen cognoms que comencen amb
lletres de la A a la F; els que comencen amb lletres de la G a la L; els que comencen amb
lletres de la M a la R; i els que comencen amb lletres de la S a la Z.
Es presenta una situació misteriosa a tota la classe. Després, els quatre grups se
separen i van als quatre angles de l'habitació. Cada grup haurà de preparar una història
que acabi de completar la situació misteriosa, que només era un començament.
A l'interior de cada grup, cada individu ha de construir una oració. Després, les
oracions es diran en veu alta davant de tota la classe. Però les oracions han de tenir una
seqüència, de manera que puguin "explicar una història".
1. Heus aquí la "situació misteriosa":
"Una tarda d'hivern, cap al tard, en Toni i la Mireia tornaven de l'escola cap a
casa. Era gairebé fosc, i començaven a caure unes volves de neu. De sobte, la Mireia va
dir: "Toni, ¡fixa't en aquella botigueta tan estranya! ¡No l'havia vist mai abans!"
Van travessar el carrer per mirar el cartell al davant de la botiga. Deia:
IV AN XISCLE I FILLS

Matem paraules
"í Vés a saber què vol dir això!", va exclamar en Toni.
La Mireia va replicar: "¿Perquè no entrem?"
Van obrir la pesada pona, que va grinyolar sorollosament. Tan bon punt van ser a
dins, la pona es va tancar de cop, i van poden sentir el clic de la clau al pany. "¡Ondiaaa!
-va xiuxiuejar en Toni a la Mireia-, ¡Mira això!"

2. La mateixa situació, però el cartell de la botiga diu:
MAX CRANI I FILLS

Caps nous i usats
3. La mateixa situació, però el cartell de la botiga diu:
PRÉSTECS-SHOP

Paguem els millors preus pel temps de segona mà
Liquidació de minuts usats
4. La mateixa situació, però el cartell de la botiga diu:
PRIMA VERA MÀGICA

Sorpreses
[Vegeu les entrades "Misteri" i "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
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1.45 EXERCICI: Sentits diferents de la paraula "classe"

(p. 6,19-25)

Les dues columnes contenen comentaris o expressions qu·e usen la paraula "classe".
Connecta les expressions de la columna de l'esquerra amb expressions de la columna de
la dreta que siguin usades en el mateix sentit. (Tan pot ser que les expressions de
l'esquerra tinguin més d'una correspondència a la dreta, com que no en tinguin cap.)
1.
2.
3.

. 4.

5.

"Pimi -va dir ella-, no
és la classe de llibre que,
a mi, m'agrada."
"El que m'agrada d'aquesta
noia -:-va dir ell- és que és
amable i que té classe. "
"No -els vaig dir-, aquesta
no és pas una tro~ada
oficial del partit. Es una
classe de trobada més infonnal .
El seu pare s'ha enfadat
molt i li ha dit que només
es pot casar amb un noi de
la seva mateixa classe.
Avui, a l'escola, han jugat
a moltes classes de jocs
. diferents.

A.
B.

C.
D.

E.

"Estima els animals de totes
classes", deia la pancana.
"No m'agrada en Quico -va
dir la Núria-. És d'aquella
classe de nanos que no
et miren als ulls. "
"Les taronges d'aquesta
classe són massa àcides", va
dir tot arrufant el nas.
"Ha fet un passi de vestits
amb molta classe", va dir
la modista.
"¿Són una nova classe de medicaments?", va preguntar
estranyat.

[Vegeu les entrades: "Oasse, concepte de" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica; i
també "Pertànyer a" d'aquest Manual.]

1.4.6 EXERCICI: Convertir un misteri en un problema (p. 6,26-28)
Ara l'objectiu és fer un simple truc amb números, i encarregar a la classe que
descobreixi com funciona. De moment, és clar, sembla molt misteriós. Després, resulta
obvi.
lr. pas: El mestre demana a un alumne qualsevol de la classe que pensi un número,
però que no el digui en veu alta. Llavors el mestre diu a l'alumne que
a. dobli el número
b. hi sumi 4
d. divideixi el número resultant per la meitat
e. resti el primer número que ha pensat
2n. pas: El mestre diu a l'alumne que el número resultant és 2.
3r. pas: Fes el truc unes quantes vegades més, per demostrar que el número resultant
éssempre 2.
4t pas: Posa a la classe el deure de descobrir per què el número resultant és sempre 2.
[Vegeu les entrades "Misteri" i "Problema" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
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1.4.7 PLA DE DISCUSSI6· Problemes i misteris

(p. 6.26-28)

1. ¿~s possible d'entendre un problema sense saber-ne la resposta?
2. ¿Es possible que. si es tracta d'un misteri, no siguis capaç d'entendre de què va
tot plegat?
3. Quan es tracta d'un problema ~om ara un problema d'aritmètica-o ¿és veritat que
acostuma a haver-hi un mètode que es pot usar per resoldre'l?
4. ¿Existeix un mètode per resoldre un misteri?
5. Si alguns membres de la classe tenen un secret que no et volen explicar de cap
manera, ¿aquest seu secret és un problema o un misteri?
6. Si et trobes en una ciutat forastera i t'has extraviat, ¿estàs davant un problema o
un misteri?
7. Si et despertessis un maó i et trobessis a la lluna, ¿estaries davant un problema o
un misteri?
8. Si et despertessis un matí i et trobessis convertit en una carbassa, ¿estaries davant
un problema o un misteri?
9. Si et despertessis un maó i et trobessis fet un adult, ¿estaries davant un
problema o un misteri?

[Vegeu les entrades "Misteri" i "Problema" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.
Com que per poder distingir entre un problema i un misteri s'ha d'haver après a
distingir entre preguntes sensates i insensateses, potser sigui útil donar una ullada als
exercicis 1.6, 5.10, 5.11 i 5.12 de Recerca Filosòfica. ]

Episodi 5 (pàgs. 7,17-8,22)

Introspecció i inferència
La Isabel diu que la Pimi fa cara d'estar somiant Amb altres paraules: per la manera·
com la Pimi està asseguda i per l'expressió aparent de la seva cara, la Isabel es veu en cor
de dir que la Pimi té la ment molt lluny d'allà. Certament, no podria pas saber això qui no
prestés atenció a la seva pròpia posició quan somia despert. Aquests nens no són
solament conscients sinó que són introspectius, i estan preparats per treure conclusions a
partir d'aquesta introspecció.

Somiar despert
Pot ser que, a!s teus alumnes, els agradi discutir la qüestió de què passa quan un
somia despen. ¿Es diferent dels somnis nocturns? ¿Ve provocat per una detenninada
posició del cos? (Quan dormim, ¿els canvis en el somni estan potser en correlació amb
canvis en la posició del cos?) ¿Es pot ser conscient del que passa a l'aula mentre s'està
somiant despert? ¿Com es pot estar segur, en qualsevol moment, de si s'està somiant
despen o si s'està discutint sobre el somiar despert?
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Adormir-se
L'expressió "s'adorm", ¿s'usa en el mateix sentit quan ens referim a una persona que
s'adorm que quan ens referim a una part del seu cos que s'adorm? ¿Potser el primer
sentit és el propi, i el segon és una figura retòrica? Dit d'una altra manera: ¿és ambigua
l'expressió "s'adorm"?

¿Què és una persona?
Una altra qüestió que apareix en aquest episodi és la complexa distinció entre una
persona, una part d'una persona, i allò que és d'una persona. Així, quan es tracta del cos
d'un individu, el seu cos ¿és ell mateix, és una part d'ell mateix o és alguna cosa que és
seva? La mateixa pregunta es pot fer en relació amb el braç d'un individu, o amb el seu
cabell, ungles, llibres, joguines, habitació, etc.

¿Som els nostres cossos?
La Pimi diu: "O bé el meu cos i jo són la mateixa cosa, o bé no són la mateixa cosa."
¿Té raó la Pimi? ¿És possible que ambdues oracions siguin verdaderes? Altrament dit:
¿podria ser que, en cen sentit, les persones siguin els seus cossos, però que, en un altre
sentit, no ho siguin? Però això encara planteja una altra qüestió. Si no som els nostres
cossos, aleshores ¿què som? I si som els nostres cossos, aleshores ¿com podria ser
nostre el nostre cos? És interessant observar com raona la Pimi en aquest cas. Planteja un
parell d'alternatives i llavors passa a treure conclusions de cada alternativa.

Perplexitat
La Pimi reconeix que ho troba estrany, i que l'admira la qüestió de la relació entre ella
mateixa i el seu cos. Aquí se'ns introdueix a un altre acte mental, que té una gran
importància filosòfica. Segurament que el desconcert és un tipus d'admiració, però això
planteja la qüestió de quants altres tipus d'admiració hi pot haver. S'haurien de considerar
una colla de sinònims, com ara "estar perplex", "no entendre res", o "estar confós".
Valdria la pena de preguntar quines són les diferències entre tots aquests actes mentals.

El misteri de la pròpia identitat
La Pimi suposa que la problemàtica relació entre la persona i el cos és molt misteriosa.
Fins i tot es pregunta si ella mateixa no serà una criatura un xic misteriosa Cenament, es
tracta d'un resum de la recerca d'autoconeixement que fa la Pimi, i és interessant que
s'admiri de la seva pròpia identitat.

Ser de
La Pimi es pregunta: "¿Sóc del meu cos de la mateixa manera que el meu cos és meu?"
Aquí hi ha dues qüestions: ¿Què SIgnifica "ser de"? ¿Què es vol dir amb la paraula
"manera"?
L'expressió "ser de" és ambigua en el sentit que les coses poden ser de les persones i,
d'altra banda, les persones poden ser d'una organització. Quan una cosa és d'una
persona, aquella cosa és propietat d'aquella persona. Quan una persona és d'una
organització, aquella persona és una part d'aquella organització.
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"Manera" com a "punt de vista"
La paraula "manera" és una d'aquelles paraules simples, elementals, que la gent usa
contínuament però que, tanmateix, tenen un sentit enormement complicat. Quan es tracta
d'objectes simples -com ara tasses, sabates i llapis sos- no hi ha cap dificultat per
veure'ls, tocar-los o assenyalar-los. Ara bé, una forma, un estilo una manera d'actuar no
són percebuts o designats tan fàcilment. Quan la Pimi diu "de la mateixa manera", vol dir
"des del mateix punt de vista". Els nens potser no usin l'expressió "des del mateix punt
de vista", però, en canvi, és molt important filosòficament, perquè suggereix que, quan
es fa una comparació, s'ha de ten,ir ben clar quins són els criteris que s'han d'usar. En
aquest sentit, quan es pregunta "¿Es des del mateix punt de vista?", s'està demanant que,
quan es comparen dues coses, s'usi el mateix criteri. Per exemple: si dic que en Joan és
més gran que en Jordi, ¿ho vull dir des del punt de vista de l'edat o de l'alçada?

1.5.1 EXERCICI: Empatia

(p. 7,17-19)

En les situacions següents, digues quins pensaments o sentiments té la persona
corresponent:
1. Ahir se't va renyar per una cosa que no havies fet. Vas plorar. Avui veus com en
Joaquim és renyat per una.cosa que no ha fet. ¿Quins sentiments et sembla que
deu tenir?
2. La setmana passada vas susprendre l'examen de matemàtiques. Et vas sentir molt
malament. Però saps que no havies estudiat. Aquest matí, la Irene ha suspès
l'examen de llengua. Ella t'ha dit, a l'hora del pati, que no havia estudiat. ¿Com et
sembla que es deu sentir?
3. Avui, a l'hora de gimnàstica, has aconseguit de fer cinc bàsquets. N'has estat
molt orgullós. La Carolina ha fet sis bàsquets. ¿Com et sembla que s'ha sentit?
4. Dilluns passat, la teva mare et va encarregar que anessis a la botiga a comprar
queviures. Et vas recordar de tot, menys de la llet. Avui et trobes en Robert pel
carrer. Diu que se'n va cap a casa, i que ha comprat queviures per a la seva mare.
Mentre parla amb tu, recorda que ha oblidat els ous. ¿Com et sembla que se sent?
5. Aquest matí has arribat tard a l'escola. Quan has arribat, la mestra s'ha enfadat.
T'ha demanat una justificació dels teus pares. Però no la tenies. T'has sentit molt
culpable. Uns minuts més tard, en Lluís ha entrat a l'aula. La mestra li ha demanat
si portava una justificació dels seus pares per arribar tard. La portava i l'ha donat
a la mestra. ¿ Com et sembla que s'ha sentit?
6. Dimarts passat va ser l'aniversari de la teva mare. Vas comprar sis clavells i els
vas posar a sobre la taula, amb una felicitació, per quan arribés del trebalL Et vas
sentir molt feliç quan va dir: "Oh, ¡quines flors tan boniques! Gràcies, moltes
gràcies." Avui has trobat en Carles que tomava cap a casa després de
l'entrenament de bàsquet. T'ha dit que ahir va ser l'aniversari de la seva mare,
. però que se n'havia oblidat del tot. ¿Com et sembla que se sentia?
7. La Karina és la teva millor amiga. Va prometre que aniria amb tu a veure la nova
peLlícula de ciència-ficció tan bon punt la fessin. Dissabte estrenen la peLlícula al
cinema Modem. Truques a la Karina i et diu que no hi pot anar dissabte perquè ha
d'anar a visitar la seva àvia. ¿Com et sembla que s'ha sentit la Karina?
8. Tots els de la teva classe tenen previst d'anar a la festa d'aniversari d'en Gerard.
N'han estat parlant tota la setmana. El dia abans de la festa, en Ricard es posa
malalt. I, per tant, no pot anar a la festa. ¿Com et sembla que se sent en Ricard?
9. Quan tomes de l'escola cap a casa, et trobes amb el teu germà gran. Fa cara
d'haver estat plorant. Li dius: "¿Què et passa?" Texplica que algú li ha robat la
bicicleta. ¿Com et sembla que se sent?
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10. Invites a la teva amiga Júlia a jugar a casa teva. Tot jugant, dóna un cop, sense
voler, a un dels gerros de la teva mare. El gerro cau a terra i es trenca. ¿Com et sembla
que se sent la Júlia?
[Vegeu les entrades: "Sentiments privats" d'aquest Manual; "Entendre els altres",
"Ment d'un altre" de Recerca Filosòfica; "Posar-se en lloc d'un altre" d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. ]
15.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Somiar despert

(p.7,I9-24)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿Quina diferència hi ha entre somiar despert i somiar mentre es dorm?
¿Pots recordar els teus somnis?
¿Pots recordar allò que somies quan estàs despert?
¿Pots jugar a alguna cosa i, alhora, estar somiant despert/a?
¿Pots mirar la televisió i, alhora, estar somiant despert/a?
Quan se somia despert, ¿s'inventa sempre alguna història?
Si és així, ¿es pot dir que la història té un començament, un entremig i un final?
¿Té sentit la història?
¿Acostumes a sortir-hi, en allò que somies despert/a?
En els teus somnis diürns, ¿tens alguna aventura?
¿Resulten verdaders alguna vegada els somnis diürns?
¿Pots parlar amb els teus amics i continuar somiant despert/a?
¿Sabries convertir en peça teatral algun dels teus somnis diürns?
Si és així, ¿la podrien representar a l'escenari els teus companys de classe?
¿Et passen coses impossibles en els teus somnis diürns?
¿Et posaries molt trist/a si no poguessis tomar a somiar despert/a?
¿Alguna vegada aprens alguna cosa dels teus somnis diürns?
Si és així, ¿de quin tipus de coses es tracta?
El que aprens d'un somni diürn, ¿ho aprens de la mateixa manera que quan
estudies un mapa?
20. El que aprens d'un somni diürn, ¿ho aprens de la mateixa manera quan aprens
una cosa del teu mestre?
[Vegeu l'entrada "Somnis" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
15.3 EXERCICI: Actesmentals (p. 7,23-25)

A cada oració següent, li falten dues paraules. ¿Quin dels dos verbs que hi ha entre
parèntesis posaries a cada un dels espais en blanc? (Si et sembla que qualsevol verb
podria omplir qualsevol dels dos espais, explica per què t'ho sembla.)
1. Quan vaig ...... el seu nom, vaig : .... que la coneixia.
(saber, recordar)

2. Precisament quan em vaig ..... que ja havia acabat, em vaig ..... que encara em
quedaven exercicis per fer.
(adonar, pensar)
3. Vaig .... els números de cada columna, i després vaig ..... les dues sumes.
(restar, sumar)
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4. Em vaig .... si ella ..... aquella direcció.
(conèixer, preguntar)
5. Vaig .... de donar-li el regal que havia .... per a elL
(triar, decidir)
[Vegeu l'entrada "Ment. actes mentals" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

15.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Parts de tu

(p. 7,26 - 8,12)

Digues si penses que són parts de tu o que no ho són:
1. els teus peus
2. les teves orelles
3. la teva respiració
4. el teu cabell (abans de tallar-lo)
5. el teu cabell (després de tallar-lo)
6. la teva saliva
7. els teus pensaments
8. els teus sentiments
9. els teus records
10. els teus pares
11. els teus vestits
12. els teus dibuixos
13. les coses que tu has escrit
14. el teu món
15. les cose's que tu dius.
[Vegeu l'entrada "Pertànyer a" d'aquest Manual; i els exercicis 5.5 E), 13.5 i 13.6 de
Recerca Filosòfica. ]

1.5.5 EXERCICI: "Penànyera" (o "ser de")

(p.8,4-12)

L'expressió "pertànyer" (o "ser de") té diferents sentits. Heus- ne aquí alguns:
a) penànyer en el sentit d'una part que pertany a un tot (que és una part d'un tot); tal
com, per exemple, la pota d'una taula penany a la taula (és una part de la taula);
b) penànyer en el sentit d'un membre d'un grup que pertany al grup (que és membre
del grup); tal com, per exemple, tu penanys al teu curs (ets membre del teu curs);
c) també s'usa la paraula "pertinença" i, en plural, "pertinences ", en el sentit
substantiu de "possessió" o "propietat"; tal com, per exemple, quan diem "En Lluís ha
disposat testamentàriament de les seves peninences".

- - - - - -- - -- - - - -
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En les observacions següents, mira com s'usen les paraules "pertànyer" o
"pertinença", i digues si es tracta d'exemples com a), com b) o com c):

a

b

c

?

1. El motor que pertanyia al cotxe es va trobar
força lluny de les altres restes del cotxe.
2. Prop de l'escena de l'accident, la policia va
trobar una arma que pertanyia a la víctima.
3. Es va poder provar que la víctima pertanyia a
una banda perillosa.
4. "Mireu-me bé les mans -va dir en Jaume-. Em
pertanyen. "
["Mireu bé aquestes mans -va dir en Jaume-.
Són meves."
"Mireu bé aquestes mans -va dir en Jaume-.
Són les meves. "]
5. Després de la manifestació, cada alumne va
tornar a l'escola on pertanyia.
6. El capità de l'altre equip va di!: "Aquest
no pot jugar amb vosaltres. ¡Es nostre!"
[El capità de l'altre equip va dir: "Aquest
no pot jugar amb vosaltres. ¡Es dels nostres! "]
[Vegeu l'entrada "Pertànyer a" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

1.5.6 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què et fa tu?

(p. 8,13-16)

¿Series encara tu si
a. tinguessis un nom diferent?
b. tinguessis una cara diferent?
c. tinguessis un cos diferent?
d. tinguessis una ment diferent?
e. tinguessis unes empremptes digitals diferents?
f. tinguessis uns pares diferents?
g. tinguessis uns avis diferents?
h. haguessis nascut i crescut a la Xina?
i. tothom del món pensés que eres una altra persona?
[Vegeu les entrades: "Identitat personal" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
. "Autoconeixement" de Recerca Filosòfica. ]

1.5.7 EXERCICI: Parlar, discutir" conversar

(p. 8,17)

Classifica les situacions següents: .
PAR-

LAR
1. Dos periodistes que retransmeten un
panit de futbol
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DISCUTIR

CONVERSAR?

2. Tu i un teu amic al telèfon
3. Tu i els teus pares, quan has ponat
a casa unes notes no gaire bones
4. Tu i el caixer del supennercat
5. Dos actors que es dirigeixen l'un
a l'altre durant una obra
.
6. Dos gossos que es lladren l'un a
l'altre
.
7. Diplomàtics de diferents països que
preparen junts un document
[Vegeu les entrades "Parlar", "Comunicació", "Silenci" d'aquest Manual; i també els
exercicis 3.4 i I 1.9 de Recerca Filosòfica. ]

1.5.8 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Són nostres els nostres cossos? (p. 8,18-22)
1.. ¿Són teus els teus llibres?
2. ¡,~s teu el teu llit?
3. ¿Es teva la teva casa?
4. ¿Pots dir quina diferència hi ha entre allò que és de la teva famIl'ia i allò que és
teu?
5. ¿Pots dir quina diferència hi ha entre allò que és de l'escola i allò que és teu?
6. ¿Són d'algú el sol, la lluna i les estrelles?
7. ¿És d'algú la terra?
8. ¿Pots dir quina diferència hi ha entre allò que és d'algú i allò que no és de
ningú?
Y. El teu cos,
a) ¿és una cosa teva?
b) ¿és una cosa dels altres?
c) ¿no és de ningú?
10. El teu cos, ¿és el mateix :tipus de cosa que el teu llit o el teu raspall de dents?
Il. Si el teu cos és una part de tu, ¿significa això que no és teu?
12. Si el teu cos no és una part de tu, ¿significa això que és teu?
13. Si creus que el teu cos és teu, ¿significa això que no és una part de tu?
14. Si no creus que el teu cos sigui teu, ¿significa això que és una part de tu?
15. ¿És possible que el teu cos no sigui una pan de tu, però que tu siguis una part
d~ll?
.

[Vegeu l'entrada "Penànyer aU a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
1.5.9 EXERCICI: Perplexitat

(p. 8,20-22)

De les paraules que hi ha entre parèntesis a sota de cada oració, ¿quina seria més
adequ¿¡.da per completar els punts suspensius? (Hi pot haver més d'una resposta
adequada; però també pot ser que no n'hi hagi cap.)
1. Quan dubto, ...
(estudio) (m'entristeixo) (estic insegur) (m'admiro) (estic perplex).
2. Quan estic insegur, '"
(estic indecís) (lamento alguna cosa) (crec) (tinc un disgust).
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3. Quan estic perplex, ...
(delibero) (m'adnúro) (estic desconcertat) (menteixo).
4. Quan estic atordit, ...
(estic confús) (em rendeixo) (estic descentrat) (estic nerviós) (ploro).
5. Quan reflexiono, ...
(tinc por) (raono) (trio) (penso) (recordo).
[Vegeu l'entrada "Ment, actes mentals" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
1.5.10 EXERCICI: Maneres

(p. 8,21)

Connecta l'ús que es fa de la paraula "manera" en les expressions de l'esquerra amb
els diferents significats que s'ofereixen en les expressions de la dreta.
1. Quan el President va arribar, la
policia va fer per manera que
pogués passar.
2. L'Eduard va dir: "En Quim és un
bon xicot, però no m'acaben
d'agradar les seves maneres."
3. El nen va cridar, i la seva mare
va dir: "Tot s'ha de fer a la
seva manera."
4. En Joan va dir: "El camí s'enfila
de mala manera."
5. L'Enric va dir: "Alguns indígenes
porten una argolla a manera de
braçalet."
6. El jutge no va voler acceptar el
regal de cap manera.
7. El noi va dir: "De tota manera,
no canviaré pas d'opinió."
8. "En certa manera, m'és ben igual",
va replicar la seva mare.
9. "No hi ha manera d'arribar-lo a
convèncer", va dir la iaia.
1O. "Perquè ets com de la fanu1ia
-va dir la noia-. D'altra manera,
no t'ho diria. "
11. "¡Quina manera de ploure!", va
dir el pagès.

a. amb una aparença, funció o finalitat semblant
b. si no és així. si no
fos per això
c. l'expressió treu valor
absolut a allò que
s'afirma
d. actitud o forma de comportar-se
e. procurar de fer alguna
cosa
f. qualitats o circumstàncies que distingeixen
la realització d'una
cosa
g. d'una manera molt pròpia, particular
h. molt, excessivament
i. es pondera la impossibilitat del que es pretén

j. negació rotunda d'alguna cosa
k. sigui com sigui
[Vegeu l'exercici immediatament posterior.]
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15.11 EXERCICI: La paraula "manera"

(p. 8,21)

Examina les oracions següents i mira si es pot substituir la paraula "manera" per
alguna altra paraula o expressió, de manera que es conservi el sentit inicial de l'oració.
1. "Ha trobat la manera de fer la seva. "
2. "És una persona amb una manera de ser molt particular."
3. "~o sap mantenir les bones maneres."
4. ";s pobre, però s'ha vestit a la manera d'un ric."
5. "Es la seva manera de fer. No està pas enfadada."
6. "Ho faré a la meva manera, si no et fa res."
7. "Va vestit de qualsevol manera."
8. "Vol anar a París de totes maneres. "
9. "La manera de pintar d'en Miró és molt personal."
10. "Ha inventat una nova manera de filosofar."
11. "No ho farem ni d'aquesta manera ni d'aquesta altra. Jo plego."
12. "La manera de viure dels esquimals és molt diferent de la nostra."
13. "El director dirigeix l'escola a la seva manera."
14. "Els actors fan el seu paper de la mateix manera com els mestres fan el seu.
Vaja, jo ho veig d'aquesta manera."

IVegeu l'exercici immediatament anterior.)

Episodi 6 (pàgs. 8,26-9,26)

Metàfora
En aquest episodi ens trobem amb en Bernat que no enraona i que sembla que no ha
enraonat des de fa anys. El Sr. Moliner diu que no li passa res, a en Bernat Simplement
no vol enraonar. Per la Pimi ha de ser un misteri que algú no vulgui enraonar, sobretot
perquè ella enraona sense parar. La Pimi mira d'iniciar una conversa amb en Bernat, però
no té èxit. En Bernat no sembla gaire interessat en el fet que, a la Pimi, se li hagi adonnit
el braç. La Pimi recorre a uns quants símils. El seu braç semblava de goma Era com si el
seu braç no fos en absolut el seu braç. En Bernat continua silenciós. Llavors ella diu:
"¿T'agradaria, Bernat, que el teu braç semblés fet de goma?" Observem que aquesta
qüestió s'assembla molt a la que li acaba de fer, a en Nic: "¿Quina olor et penses que
faries tu, si t'haguessis de passar tot el dia dins d'una gàbia?" (5,18-20). La Pimi no és
gens abstracta. Pregunta a en Bernat que pensi si li agradaria. En Bernat se la queda
mirant fix, "amb aquells ulls que té, que sembla que et travessen quan et miren". En les
últimes línies, la Pimi es refereix a l'observació de la Isabel segons la qual en Bernat té
ulls de llop, i a la de la seva mare, que diu que la Pimi té la boca del seu pare. ¿S'han
d'entendre de la mateixa manera aquestes dues observacions? L'observació de la Isabel
sembla ser una metàfora. La Isabel no vol pas dir que en Bernat tingui, literalment, ulls
de llop. El que sí vol dir, però, és que, en cert sentit, els ulls d'en Bernat queden més ben
descrits com els ulls d'un llop que no pas com els d'una persona. Un llop té ulls clars
(grisosos, amb una mirada molt penetrant). Resulta força estrany que una persona tingui
uns ulls aixÍ. Per això recorrem a una metàfora quan intentem descriure'ls.

67

- - - - - - - - -- -

-

-

-

-

- -

-

-

Semblances de família
L'observació de la mare de la Pimi és un tipus diferent de' metàfora. No és literalment
veritat que la Pimi tingui la boca del seu pare, però sí que existeix el que s'anomena una
"semblança de farnI1ia". Una "semblança de família" és un tret compartit per alguns
membres d'una família, però no per tots. Alguns membres d'una famIlia poden tenir
semblants els ulls, els nassos, les boques, etc. No hi ha cap tret que sigui compartit per
tots, però cada individu pot tenir més d'un d'aquests trets fanúliars. D'aquí que la gent,
quan mira un membre de la família, pot exclamar: "Deu ser un membre de la farrulia X". I
és que se li noten certes semblances' familiars.
\

El que sabem, ¿ho sabem sempre "segur"?
Pots preguntar als alumnes per què creuen que la Pimi va intentar parlar amb en
Bernat, tot i que ella mateixa deia que "seria perdre el temps". Ella sabia que ell no
respondria. Però, si ho sabia, ¿perquè ho va provar, doncs?

'1.6.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Parlar

(p. 8,26 - 9,20)

1. ¿T'agrada parlar? Si és així, ¿en quines circumstàncies? Si no, ¿per què no?
2. ¿Penses mentre parles?
'
3: Mentre parles, ¿observes les cares de la gent amb qui parles, per veure si et
segueixen?
4. ¿T'escoltes mentre parles?
5. Mentre parles, ¿vas pensant ja en el que diràs?
6. Quan comences a dir una frase, ¿saps ja totes les paraules que usaràs i la
manera exacta com les combinaràs entre si?
7. Però si, quan comences una frase, no saps com l'acabaràs, ¿com pots estar
segur/a de saber de què parles?
8. ¿Hi aprens molt en les converses amb els amics?
9. ¿Hi aprens molt en les coverses amb els adults?
10. Un cop acabades, ¿quines converses et fan pensar més: les que has tingut amb
adults o les que has tingut amb amics?
11. ¿Et passa a vegades que no pots expressar amb paraules el que vols dir?
12. ¿Et passa a vegades que enraones molt, però que saps la mar de bé que no té
massa sentit tot plegat?
13. ¿Què és més important: ser capaç de donar sentit al que dius o bé ser capaç de dir
el que vols dir?
14. ¿Et passa a vegades que dius coses que no eren les que volies dir?
15. ¿Què preferiries: pensar més, parlar més, o escriure més?
[Vegeu les entrades "Parlar", "Comunicació", "Silenci" d'aquest Manual; i també els
exercicis 3.4 ilI. 9 de Recerca Filosòfica. ]

1.62 PLA DE DISCUSSIÓ: Semblancesdefarrulia

(p. 9,23-24)

Part I:
1. ¿De quina manera s'assemblen entre si tots els jocs?
2. ¿De quina manera s'assemblen entre si tots els països del món?
3. ¿De quina manera s'assemblen entre si totes les matèries que t'ensenyen a
l'escola?
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4. ¿De quina manera s'assemblen tots els membres de la tevafQl1U1ia?
5. ¿De quina manera s'assemblen tots els treballs?
Part lI:

1. ¿Es poden trobar semblances entre uns quants jocs, que no siguin aplicables a
tots els jocs?
2~ ¿Es poden trobar semblances entre uns quantspaïsos, que no siguin aplicables a
tots els països?
3. ¿Es poden trobar semblances entre unes quantes matèries, que no siguin
aplicables a totes les matèries?
4. ¿Es poden trobar semblances entre uns quants membres de la teva família, que
no siguin aplicables a tots els membres de la farmlia?
5. ¿Es poden trobar semblances entre uns quants treballs, que no siguin
aplicables a tots els treballs?
Part III:
¿Quines són les anomenades "semblances de família": les de la Part Ioles de la Part
II?
[Vegeu l'entrada "Semblances de família" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

1.6.3 EXERCICI: Semblances de família(p. 9,23-24)
El Sr. Pere Pi i Pou és el fill d'en Pau Pi i de la Neus Pou. La Maria Moll i Tous,
viuda d'en Pere Pi, és la filla d'en Marc Moll i de la Teresa Tous. En Pere i la Maria tenen
tres fills: l'Aleix, l'Eva i la Imma Pi i MolL Heus aquí l'arbre de la seva farm1ia:

Pau Pi

Neus Pou

Marc Moll
Teresa Tous
(avis)

(avis)
Pere Pi i Pou

Maria Moll i Tous
(marit i muller)
(pares de)

Aleix Pi i Moll

Eva Pi i Moll

Imma Pi i Moll

I ara, heus ací les semblances:

1. En Pere Pi té la boca de la seva mare, el nas del seu pare, i els ulls de la seva
mare.
2. La Maria Moll té el mentó" de la seva mare, les orelles de la seva mare, i la boca
del seu pare.
3. L'Aleix Pi té el nas de la- Neus Pou, la boca d'en Marc Moll, i les orelles d'en
Pere Pi.
4. L'Eva Pi té els ulls de la Teresa Tous, les orelles d'en Pau Pi, i el cabell de la
Maria Moll.
5. La Imma Pi té el nas del seu pare, la boca de la seva mare, i els ulls de la seva
mare.
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PREGUNTES:

1. ¿Quin membre de la família s'assembla més a en Marc Moll, a part del mateix
Marc MoU?
2. ¿Quin membre de la fanuña s'assembla més a la Teresa Tous?
3. ¿Quin membre de la família s'assembla més a la Neus Pou?
4. ¿Quin membre de la fanuña s'assembla més a en Pau Pi?
5. ¿Quin membre de la fanu1ia s'assembla més a en Pere Pi?
6. ¿ Quin membre de la família s'assembla més a la Maria Moll?
7. En Pere Pi i la Maria Moll no tenen cap tret semblant. I, tanmateix, ¿seria
possible, per exemple, que l'Eva Pi tingués un nas que s'assemblés tant al nas
d~ la seva mare com també al nas del seu pare?
8. ¿Es probable que l'Aleix, l'Eva i la Imma s'assemblin entre ells més del que
s'~semblen els seus pares entre ells?
9. ¿Es possible que l'Aleix, l'Eva i la Imma s'assemblin als seus avis tant com
s:assemblen als seus pares?
10. ¿Es possible que l'Aleix, l'Eva i la Imma semblin, tots tres, els fills d'en Pere
Pi i de la Maria Moll, tot i que no s'assemblen gaire?
[Vegeu l'entrada "Semblances de família" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
1.1.2 :
El punt 8 planteja, entre altres, el problema molt interessant de l'arbitrarietat dels
noms. Del fet (cen) que no és "obligatori" que les coses s'anomenin tal com s'anomenen,
no se'n pot treure la conclusió que els noms de les coses siguin "arbitraris" i que, per
tant, puguin ser canviats tranquil.lament si així es decideix. L'origen -en part moltconvencional dels noms no implica que ara aquests siguin canviables. Alguns sí, i amb
força facilitat (p.e., noms de carrers, estris d'ús domèstic, professions, artistes, etc.);
d'altres, en canvi, no (p.e., els noms que fan referència a l'entorn geogràfic, a fets o
personatges històrics que ja tenen un nom "consolidat", etc). Segurament que és més fàcil
el canvi de noms propis que el de noms comuns, i és més fàcil de fer en un cercle
restringit de parlants -que es poden posar fàcilment d'acord, ni que sigui per jugar o per
inventar-se un argot- que no pas a escala mundial. ¿Què vol dir "si la gent ho volgués"?
¿Quina gent? ¿Quanta? ¿Per què ho haurien de voler? ¿Amb quin dret ho podrien
imposar, encara que ho volgués la majoria? Els canvis de nom, ¿no han de tenir alguna
justificació, és a dir, perseguir l'obtenció d'algun guany teòric o pràctic per als parlants?
.
.¿I quin guany general es pot esperar del canvi de tots els noms?
A més, quan es parla de "tot el que hi ha en el món" es posa en qüestió el concepte de
"realitat", tractat en altres exercicis d'aquest Manual; Vegeu, p.e., 1.1.3, que és l'exercici
immediatament posterior a aquest. Perquè, les vjnuts, els pensaments, les passions, els
desigs i els projectes, ¿són o no són realitats? ¿Es· possible de canviar-ne els noms i de
referir- s'hi d'una altra manera? Quan s'entra per aquest camí, un s'adona que hi ha
"coses" tan complexes, que el mer canvi de nom no serà suficient, perquè no s'haurà de
canviar només el substantiu, sinó també els verbs emparentats, les fonnes adjectives i
adverbials, les frases fetes, etc. I el que sembla clar és que els canvis mai no es podran
produir ni junts ni de cop. La història de la llengua ~s una història que té uns orígens tan
profunds i obscurs com la història de la humanitat Es una història que s'halet, però que
no té cap autor individualitzable. No sembla, doncs, que sigui una història que es pugui
trasbalsar per acords individuals i ràpids. Les mateixes dificultats que experimenta
l'acceptació generalitzada d'una llengua artificial com l'esperanto, en un moment on es fa
evident el desig d'una nova llengua comuna, ¿no és un argument a favor de la resistència
a canvis d'aquest tipus?

1.1.3:
AI final d'aquest exercici es fa una referència a exercicis paral.1els del Manual Recerca
Filosòfica. Aquesta mena de referències sovintegen en aquest Manual. En tots aquests
casos val la pena consultar els exercicis de Recerca Filosòfica i també les "Respostes i
orientacions" corresponents als exercicis. Perquè, encara que aquelles respostes no es
refereixin directament als exercicis plantejats ara, poden oferir elements de reflexió o
punts d'aclariment dignes de ser tinguts en compte també aquí.

1.2.3:
En exercicis que, com aquest, es refereixen a expressions ambigües, és molt útil que,
un cop esgotats els coneixements de la classe -però no abans-, s'introdueixin accepcions
i usos desconeguts pels alumnes. Llavors, l'ús del diccionari es fa imprescindible. De fet,
el diccionari haurà de ser una eina constant de consulta -tant per als mestres com per als
a1umnes- mentre es treballi amb aquest Manual. En cap cas, però, no s'hauria de fer
servir com a mer "solucionari" de qüestions que no se saben resoldre i que es volen
"despatxar". Els exercicis del Manual no són com els "mots encreuats" dels diaris: no
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volen posar a prova ni els nostres coneixements ni la nostra memòria. El diccionari pot
servir per ampliar els nostres usos coneguts i, en algun cas, per aclarir dubtes. Si bé el
diccionari és una autoritat ortogràfica i lèxica, no convé, en canvi, que es faci servir MAI
com a autoritat a l'hora de precisar conceptes. Sovint els diccionaris ofereixen definicions
o precisions conceptuals molt deficients.
Així, doncs, valIa pena de recomanar l'ús del diccionari només com a ajut per ampliar
la panoràmica dels nostres usos. Si es veiés, però, que els alumnes s'hi volen refugiar,
fent-ne un ús mecànic o bé dogmàtic, aleshores seria bo que no es reçorrés al diccionari,
sinó que el mestre assumís aquesta funció i que anés suggerint -amb discreció- alguns
dels usos que el debat conjunt no hagués arribat a descobrir.

1.2.4:
Observi's que moltes d'aquestes ambigüitats es resolen fàcilment si es té en compte no
solament allò que es diu sinó qui ho diu. Així,
n. 1: El venedor s'està referint a la "sortida (comercial)" de les portes;
n. 2: "sentir el robatori" és, per al policia, sentir el soroll, mentre que per la veïna és
"lamentar-lo"·
on. 5: els "bancs" del botiguer són les entitats financeres, i els del client són els que
ofereixen lloc de repòs;
n. 9: "canviar la nena" és una cosa per a la mare i una altra per a la noia que fa de
cangur: aquesta està acostumada a canviar sovint de casa i a intercanviar feines; no li fa
res, doncs, d'intercanviar criatures;
n. 10: les "canonades" de la dona són les canonades de l'aigua, és a dir, les
domèstiques; les de l'home són els trets. (No cal veure cap insinuacióantifeminista en
aquest exercici. Ben alocontrari: s'està expressant -amb ironia- el que és un fet social. Els
exercicis MAI no poden canviar els fets. Poden, això sí, ajudar a reflexionar-los. I la
millor manera no pamfletària per fer-ho, és anar posant els fets en evidència, d'una
manera o altra.
El n. 8 d'aquest exercici barreja un triple sentit de "mona": com a primat antropomorf,
com a estat d'embriaguesa, i com a pastís típic de Pasqua Florida.
De fet, però, hi ha una complexa ambigüitat que no queda ben resolta ni al final del
diàleg. La "mona monumental" de què parla en Joan tant pot ser el primat, com el pastís,
com l'embriaguesa. Quan en Joan toma a parlar diu que han ingressat en Rafael a la
unitat d'alcohòlics. La resposta de sorpresa d'en Pere mostra que es pensava que en Joan
parlava del primat. Però, pel que acaba dient en Pere, sembla que es referia al pastís. Si
volem fer lligar tot el que es diu en el diàleg, sembla que en Rafael estava "estirat per
terra" a causa de l'alcohol (almenys així s'ho han pensat els que l'han ingressat a
. l'hospital), però que portava amb ell el pastís que havia robat. Tanmateix, no es pot
excloure també la presència del primat, ja que ~uriosament- es diu que en Rafael va ser
trobat "al parc". ¡Fins i tot es podria arribar a pensar que hagués robat el primat d'una
pastisseria! Ja es veu que el diàleg, breu com és, va obrint i tancant portes. En aquest
sentit, és un bon exemple d'exercici ambigu, que només pot ser clarament resolt si s'obté
alguna nova informació que desfaci els dubtes pendents.]

72

°

AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿La posició en què estan asseguts els nens fa possible que es vegin els uns als
altres quan enraonen?
2. ¿Estic situat a dins del grup de tal manera que puc veure cada alumne, i hi puc
p~lar i el puc sentir?
3. ¿Es l'ambient de la classe suficientment tranquil com perquè els nens puguin
sentir el que diuen els altres?
4. ¿Els alumnes saben reconèixer i posar exemples d'ambigüitats?
5. ¿Sóc jo qui plantejo totes les qüestions?
6. ¿Encoratjo els alumnes a comentar el que diuen els altres?
7. Quan un alumne contesta, ¿procuro perseguir una mica més la resposta amb
una altra pregunta un xic més inquisitiva, o bé passo simplement a l'alumne
següent?
8. ¿Sembla que les discussions van lligant i edificant alguna cosa?
9. ¿Bombardejo els alumnes amb masses preguntes, en lloc de quedar-me amb
unes quantes i d'ajudar-los a desenvolupar-les?
10. ¿,Eb :Ill1mn~s saben distingir entre un secret, un misteri i un problema?
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DIÀLEG A CLASSE
Data:
Tema:

I

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB AQUEST
CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS DI AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
. tractades en aquest capítol:
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C~NVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST

CAPITOL:

Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

literatura irifantil:

* Històries

* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:
Exercicis de dansa:

Altres:
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Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

CAPÍTOL DOS
Episodi 1 (pàg. 11)

El cas d'en Bernat
La Pimi i la Isabel discuteixen el cas d'en Bernat. La Pimi es pregunta en què ocupa la
ment en Bernat i com pot ser que inventi històries si no parla. La Isabel no hi veu el
problema. Diu: "Tractant-se d'en Bernat. tot és possible." Pregunta als teus alumnes què
és el que està suggerint la Isabel.

Pensar com a diàleg intern
La Pimi conclou que en Bernat s'explica a si mateix les històries que s'ha inventat
. Aquesta conclusió, però, resulta un xic estranya. La Pimi està traient una noció de pensar
com si es tractés d'un diàleg intern en què en Bernat és alhora el narrador i l'oient El
procés d'un diàleg intern presenta possibilitats interessants. ¿Podria en Bernat explicar-se
a si mateix una història, però no escoltar-la?
¿Tot és possible?
La Isabel diu que tractant-se d'en Bernat, tot és possible. ¿És veritat això? Per
exemple, ¿podria en Bernat creure alhora els dos enunciats següents: "Sóc més alt que la
Pimi", i "Sóc més' baix que la Pimi"? ¿Podria en Bernat inventar-se una història i no
explicar-se-la a si mateix? ¿Podria en Bernat inventar-se una història i ser, alhora, oient i
narrador? ¿Podria en Bernat escoltar-se a si mateix si no estigués parlant amb si mateix?

Pensar i escriure
Un altre tema que apareix en aquest episodi és la relació entre pensar i escriure. Tot el
que una persona fa conscientment implica pensament, també el fet d'escriure. Algú pot
planificar llargament el que vol escriure abans de passar a l'acció física d'aplicar un llapis
a un paper. Fins i tot quan s'escriu, s'està considerant, avaluant, concloent i s'està
panicipant en molts altres actes mentals. Pensar i escriure no són dues activitats
separades. Més aviat estan barrejades l'una amb l'altra, encara que en graus diferents
.
segons les ocasions.

Comparances
El que la Pimi diu de la Isabel sembla el resultat d'una reflexió molt atenta sobre el que
ella mateixa ha percebut Ni els adults no acostumen a analitzar l'amistat d'una manera tan
precisa. La Pimi resulta aquí tan filosòfica perquè decideix treballar amb comparances a fi
de descobrir relacions de semblança i diferència. A vegades la comparança és exacta. i a
vegades es fonnula en llenguatge figurat perquè la semblança o la diferència són
inexactes. En el cap. 1 acabem de veure exemples de l'interès de la PiIIÚ per les
semblances i les diferències, quan ha comparat els ulls d'en Bernat amb els ulls d'un llop,
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o la seva pròpia boca amb la boca del seu pare. En aquest episodi es compara amb la
Isabel, i compara el color dels ulls de la Isabel amb el color de les castanyes. Aquesta
comparança és precisa. Mostra una autèntica preocupació per la precisió. La Pimi ha de
pensar primer en el color dels ulls de la Isabel i després ha de trobar algun objecte que
tingui exactament aquell color.
Podem encoratjar els nens a buscar aquesta men~ de precisió en els seus enunciats
descriptius. "¿De quin color és la camisa d'en Joan? Es del mateix vennell que l'etiqueta
de la Coca-Cola." L'habilitat per fer comparances precises i literals és tan important per al
desenvolupament científic del nen, com ho és, per al seu desenvolupament literari,
l'habilitat per fer usos figurats de llenguatge (comparances inexactes).

Relacions de percepció
Quan la Pimi diu que els cabells i les celles de la Isabel són "negres com el carbó", està
fent una comparança semblant a l'anterior. Però, també hauria pogut dir, per exemple,
que eren "d'allò més negre". Aleshores hauria fet un altre tipus de comparança. ~erquè en
casos així, un pensa en tota la gamma dels colors i en els matisos de cada color. Es com si
s'intentés col.locar un color determinat -per exemple, el dels cabells de la Isabel- a
l'interior de l'espectre, tot i que, evidentment, el negre no és a l'espectre.
Pots fer exercicis semblants amb els teus alumnes. Mira d'obtenir una carta de colors
d'alguna botiga de pintures i demana als alumnes que busquin coses a l'aula que tinguin
colors que es corresponguin amb les mostres de la carta de colors. Aquest és un exerciCi
de precisió de percepció.

2.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Històries

(p. 11,1-2)

1. ¿T'estimaries més explicar una història o escoltar-la?
2. ¿T'estimaries més inventar una història o llegir-ne una que ja estigués
inventada?
3. ¿Quines històries t'agraden més: les de nens o les d'animals?
4. ¿Quines històries t'agraden més: les de coses que han passat o les de coses que
podrien passar?
5. ¿Quina història et sembla que t'agradaria més: una sobre el que passa en la teva
ment, o bé Ulia sobre el que passa en el teu estómac?
6. ¿Quina història et sembla que t'agradaria més: una sobre un nen petit que es feia
gran en un bosc i era criat per un cérvol, o bé una sobre un petit cérvol que anava
a l'escola i era criat per nens?
7. Si un conte de fades no s'acaba amb les paraules "I sempre més van ser molt
feliços", ¿significa això que no van ser molt feliços sempre més?
8. ¿Et sembla que et podries inventar històries sobre el que li passava, a la Pimi,
abans del cap. 1 de Pimi?
9. ¿Et sembla que seràs capaç d'inventar històries sobre el que li podria passar,
a la Pimi, després del final de Pimi?
10. ¿Quan és que perises més: quan escoltes una història; quan llegeixes una història
pel teu compte; o quan, després, parles d'una història?
[Vegeu l'entrada ·"Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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2.1.2 EXERCICI: Inventarcoses

(p. 11,5)

¿Quina diferència hi ha entre inventar una cosa i
1. descobrir una cosa?
2. idear una cosa?
3. aprendre una cosa?
4. endevinar?
5. mentir?
6. simular?
7. imaginar?
8. canviar d'idea?
9. prendre una decisió?
10. esbrinar?

[ 11. enginyar una cosa?
12. imaginar?
13. suposar?
14. fingir?
15. trobar?
16. excogitar?
17. fabricar?
18. concebre?
19. treure's del cap?
20. empescar-se?]

[Vegeu les enrrades: "Inventar" d'aquest Manual; "Descoberta i invenció" deRecerca
Filosòfica. ]
2 .1.3 EXERCICI: ¿Quèpassaquanpensem?

(p. 11,6)

Quan pensem, podem estar fent moltes coses, com ara voler saber i imaginar; creure i
entendre; recordar i preveure. Considera els exemples següents i digues quin tipus de
pensar estàs fent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pensa en el teu millor aniversari.
No pensis en un elefant.
Pensa en una illa encantada.
Pensa en eLpensar.
Pensa en les properes vacances.
Pensa en 2+2=4.
Pensa en el teu millor amic.
Pensa en una cosa que desitges moltíssim.
Pensa en el teu clatell.
Pensa en un enrrepà de maionesa i margarina.

[Vegeu les enrrades: "Recordar", "Pensar i pensaments" d'aquest Manual; "Imaginar"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica; i l'exercici 6.5 de Recerca Filosòfica. ]
(p. 11, 11-12)

2.1.4 EXERCICI: ¿Tot és possible?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿$s possible pensar els pensaments del teu millor amic?
¿I;:s possible pensar en un riu que corre cap amunt?
¿;:s possible pensar en un cercle que, de fet, és un quadrat?
¿I;:s possible que un gat tingui cadells?
¿Es possible que existeixi un so sense que ningú el senti?
¿$s possible que el dilluns sigui l'endemà del dimarts?
¿I;:s possible que existeixi un pensament sense que ningú el pensi?
¿I;:s possible que ara estiguis somiant que estàs despen?
¿I;:s possible que ara et trobis a la lluna?
¿Es possible tot?

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
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[Vegeu l'entrada "Possible, el que és possible" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

2.15 EXERCICI: Significats iguals i diferents (p. 11,13)
Les paraules subratllades, ¿en quins casos tenen el mateix significat i en quins casos
tenen significats diferents?
DIFERENT ?
IGUAL
1. El pagès entra cada dia al galliner.
El melòman sempre compra entrada de galliner.
2. La mare per sopar ens ha fet ~
Els que anaven en el cotxe es van fer~
3. Una bona barca ha de tenir un bon ~
Un bon vestit ha de tenir un bon patró.
4. Pep: "Aquestes sabates tenen una sola molt dura.
Lali: "Res no sun bé. Certament, j la vida
és molt dura !" .
5. El noi va agafar la pilota.
El noi tot sol va agafar el lladre.
6. El noi va agafar un constipat.
El noi de seguida va agafar la idea.
7. La pel.lícula et té en suspens.
.
La Maria ha tret un suspens.
8. El cafè ~ despen.
La nevera ~ freds els aliments.
9. El policia manté l'ordre.
La Maria manté la famI1ia.
10. L'Anna manté la paraula donada.
En Just manté correspondència amb la Rita.
I I. L'avi es manté molt àgil.
L'àvia es manté d'herbes.
12. L'Al ben va perdre l'autobús.
L'Alben va perdre el bitllet de l'autobús.
13. Quim: "El pare no és a casa, és a la feina.
Núria: "A l'escola, avui ens han posat
molta~

14. A l'àlbum hi ha una foto moguda.
L'exposició que havíem fet, l'hem trobat
tota moguda.
15. A la sala hiha una bona moguda.
A la classe hi ha una nena moguda.
16. La noia va treme diners del banc.
La noia va treme aigua del pou.
17. La noia va treme forces de flaquesa.
La noia va ~ un milió a la rifa.
18. La noia va ~ sang pel nas.La noia en Yil ~ les conseqÜències.
[Vegeu l'entrada "Sinònims" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual; també
l'exercici 6.9 de Recerca Filosòfica.]

82

2.1.6 EXERCICI: Semblances i diferències

(p.:ll,13-15)

Quan mires de comparar dues coses, de vegades són importants les semblances, i de
vegades ho són les diferències. Tanmateix, no totes les semblances són importants; per
exemple, tant els vagons de tren com les balenes són grossos, però, normalment, aquesta
semblança no és prou important com per comparar-los entre si. I tampoc no són
importants totes les diferències; per exemple, un llibre té 120 pàgs. i un altre en té 130.
Digues si les semblances i diferències següents són importants o no. ¿Se t'acuden
altres semblances i diferències que poguessin ser més importants?

1. Les balenes i els peixos són semblants perquè tots viuen al mar.
2. Les màquines d'escriure i les plomes són diferents perquè les màquines d'escriure
són grans i tenen moltes parts, mentre que les plomes són petites i tenen poques
parts.
3. Els rellotges de corda i els rellotges digitals són semblants perquè tots marquen
l'hora.
4. Els bessons idèntics són semblants perquè ambdós han nascut alhora.
5. El ciclisme i l'esquí són diferents perquè es practiquen en diferents èpoques de
l'any.
.
6. La història i l'aritmètica són semblants perquè en ambdós casos s'han de
memoritzar respostes.
7. Els nens i els adults són diferents perquè tenen edats diferents.
8. Tots els animals domèstics són semblants perquè n'hem de tenir cura.
9. Els jocs són semblants perquè tots tenen regles.
[Vegeu "Semblances de família" i "Semblances i diferències" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual; també l'exercici 3.22 de Recerca Filosòfica. ]

2.1.7 EXERCICI: Semblants i no semblants

(p. 11, 13-15)

De les coses següents, ¿quines diries que són semblants i quines diries que no són
semblants ?:
Semblants

~o-semblants

?

1. Dupont i Dupont.
2. Les dues lletres n de la paraula
"Tintin".
3. Les dues "is" de la paraula "Tintin".
4. Dos pots de Cola-Cao.
5. Dos exemplars de Pimi.
6. Dues volves de neu.
7. Dues empremtes digitals de la
mateixa persona.
8. Dos grans de sorra al desert.
9. Dues estrelles al fIrmament.
10. Dos costats de la teva cara.
11. La Isabel i la Mireia.
[Vegeu "Semblances de farrulia" i "Semblances i diferències" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]
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2.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Igual i diferent

(p. 11, 13-15)

1. Si dues coses no són iguals, ¿han de ser diferents?
2. Si dos segells de correus són semblants, ¿són segells diferents?
3. Si fons un tros de cera, ¿la cera fosa és diferent del tros de cera?
[Vegeu "Semblances de farrulia" i "Semblances i diferències" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]

2.1.9 EXERCICI: Agradar i desagradar (p.ll, 15)
¿Quines de les coses següents t'agraden sempre i quines et desagraden sempre?
(Marca l'interrogant si no n'estàs segur, si la teva resposta és "només de vegades".) En
qualsevol cas, dóna alguna raó per la teva resposta.
AGRADEN
SEMPRE

DESAGRADEN
SEMPRE

?

1. Gats
2. Diumenges
3. Pel.lícules
4. Gelats
5. Amics
6. Coses que fan por
7. Regals
8. Nens petits
9. Focs
10. Banys

[Vegeu l'entrada "Sempre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

2.1.10 EXERCICI: Percebre diferències escalonades

(p. 11, 16)

NOTA PER AL MESTRE: Mira d'obtenir unes quantes cartes de colors d'alguna
fàbrica de pintures. Com més colors continguin les cartes, millor. També aniria molt bé
que poguessis obtenir una carta per a cada alumne.
Després, encomana a cada alumne la tasca de trobar cinc objectes diferents, els colors
dels quals es corresponguin exactament amb cinc colors diferents pintats a la carta.
Que la classe observi i discuteixi aquells casos en què s'afIrmi que dos objectes
diferents es corresponen al mateix color pintat a la carta.
Finalment, presenta a la classe un objecte que tingui un color clarament diferent de
qualsevol de la carta, i pregunta als alumnes quins colors barrejarien per obtenir un color
semblant al de l'objecte.
[Vegeu l'entrada "Semblances i diferències" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual; també l'exercici 3.22 de Recerca Filosòfica. ]
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2.1.11 EXERCICI: Comparncions precises

(l'. 11, 17)

Busca objectes que poguessin quedar adequadament descrits per les oracions
següents. Per exemple, si l'oració és:
"Aquestla. .. és tan rodó/na com aqueIVa", podries mostrar dues pilotes de pingpong, o dues pilotes de tennis, o dos plats de la mateixa vaixella.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aquestla ........... és tan calentla com aquell/a.
Aquestla ...........és tan quadrat/da com aque1Va.
Aquestla ........... és tan vermelVa com aquelVa.
Aquest/a ...........és tan suau com aquell/a.
Aquestla ........... és tan durIa com aquelVa.
Aquestla ........... és tan lluny com aquelVa.
Aquestla ........... és tan pesant com aquelVa.
Aquestla ........... és tan bonic/a com aquelVa.
Aquestla ........... és tan lleig/lletja com aquell/a.
Aquestla ........... és tan irregular com aquell/a.
Aquestla ........... és tan habitual com aquell/a.
Aquestla ........... és tan simple com aquell/a.
Aquestla ........... és tan velVa com aquelVa.
Aquestla ........... és tan recte/a com aquell/a.
Aquestla ........... és tan diminut/a com aquelVa.

[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

Episodi 2 (pàg. 11,21-12,16)
Raons per ser reservada
En aquest episodi la Pimi fa molts raonaments per defensar el que fa. Bàsicament es
vol justificar pel fet de guardar la seva criatura misteriosa com Un secret per a la Mireia.
En primer lloc, ofereix una colla de raons a favor de compartir el secret: la Mireia és la
meva germana, és més gran, i dormim a la mateixa habitació. Refusa, però, aquestes
raons que són insuficients per exigir que, a la Mireia, se li hagi d'explicar tot. A
continuació, la Pimi ofereix tres raons per no explicar-ho a la Mireia. Les dues primeres
impliquen ressentiment: la Mireia amaga el seu diari personal perquè ella no el vegi, i a
més la tracta desdenyosament al davant de la seva amiga Susanna. I per postres resulta
que la Mireia també acapara tot el llit.
Diàleg intern
Veiem, doncs, que la Pimi és molt analítica. No dóna simplement per descomptat que
no té per què explicar el seu secret a la Mireia. Ho ha de COl)vertir en assumpte per a un
judici, i fa alhora els papers de fiscal i d'advocat defensor. Es molt semblant al cas d'en
Bernat que s'explica històries a si mateix i les escolta. En altres paraules: és un altre
diàleg intern.
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Respectar la intimitat dels altres
No sembla pas que, a la Pimi, li sàpiga greu haver de compartir .l'habitació ·amb la
Mireia. No es queixa pas de manca d'intimitat. Es pregunta per què no poden alhora
compartir i no compartir. Pel que fa al diari de la Mireia, està disposada a esperar que se
n'hi mostri el contingut. Mai no s'atreviria a llegir-lo sense el pennís de la Mireia, perquè
ella respecta la intimitat de la Mireia.

¿És important la intimitat?
¿Les persones són més elles mateixes en la seva vida privada que en la seva vida
pública? ¿La Mireia és mé~ ella mateixa quan escriu en el seu diari que quan parla amb la
Susanna o amb la Pimi? ¿Es important la intimitat per fer-se adult? ¿En podríem passar,
de la intimitat? ¿Què hi perdríem?

Tractar les persones com a coses
. La Pimi no ho pot sofrir, que es parli d'ella en tercera persona. ¿Per què? ¿Li sap greu
que es parli d'ella quan hi és present, o bé li sap greu que se la tracti com una cosa
desagradable que cal treure's de sobre? En ambdós casos se la tracta no com una persona
sinó com una cosa.
[Vegeu l'entrada "Persona, tractar persones com a coses" a l'Índex temàtic d'exercicis
.
de Recercafilosòfica. -]

Ambigüitat
Finalment, la Pimi també és conscient de la seva pròpia ambigüitat respecte a la paraula
.. costat". Altra vegada, resulta obvi que la Pimi va amb molt de compte amb les paraules.

22.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Tractarunapersonacomapersona (p.12,10-13)
¿Tractes una persona com a persona si
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

et quedes mirant fixament aquella persona?
la tens ben bé al davant i parles d'ella com si no fos allà?
la deixes feta un drap brut quan acabes de parlar amb ella?
la interromps cada vegada que comença a parlar?
li respons educadament quan demana una direcció?
li mostres que estàs interessat en el que pensa i en les seves raons per pensar
d'aquella manera?
li demanes que faci el paper de paret en una obra de teatre de la teva classe?
mai no fas res sense preguntar-li abans què s'ha de fer?
deixes que sempre pensi per ru?
canvies de tema cada vegada que està en desacord amb ru?

[Vegeu l'entrada "Persona" en els Índexs Temàtics dExercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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222 EXERCICI: El significat de "dir" (p. 11,21-12,4)
Digues, en cada cas, si creus que els significats són iguals o diferents:
IGUAL
DIFERENT ?
1. Jan: "¿Com se diu, això, en anglès?"
Jep: "Aquí ningú no sap què es diu."
2. Pere: "¿T'ho creuràs si et dic que ja sé
el guanyador del premi?"
Lluïsa: "¡Tu diràs!"
3. Sònia: "Ell hi ha volgut dir la seva."
Bru: "Això diu molt poc a favor seu."

4. Diana: "Aquesta parella s'ho han dit tot."
Pamela: "No ho hauria dit mai."

5. J ordi: "No cal dir que miraré de no fer la
mili."
CarIa: "¡Què dius ara!"
6. Fina: "A vegades en Lluc no sap el que es
diu."
Marc: "Li podríem dir 'en Lluç'."

7. Maria: "Quan el vaig saludar, li vaig dir
de 'tu'."
Enric: "No piu, per a tu, fer aquestes coses."
[Vegeu l'entrada "Sinònims" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual; també
l'exercici 6.9 de Recerca Filosòfica. ]

2.2.3 EXERCICI: Ambigüitats

(p. 12,16)

Cadascuna de les oracions següents es pot entendre almenys en dos sentits diferents.
Digues quins són els diferents significats en cada cas:
Part I:

1. Empresari: "A l'actor amb la cama enguixada, li hem assignat una altra funció."
2. Director: "Perquè els nostres visitants il.1ustres tinguin un bon record nostre, de
seguida que arriben els pintem. "

3. Capità: "Soldats, quan siguem a les trinxeres, recordem que, abans de res, ens
cal protegir el front. "
4. President del club de futbol: "El porter em diu que l'entrada ha estat molt
correcta"
5. Entrenador:" Aquest noi, així, no pot jugar. ¡Tothom ha pogut veure la falta que li
feia el seu company!"
6. Homenatjat:"Aquest regal em resulta molt més car a mi que a vosaltres."
7 . Pare: "Si tornes a agafar un gat, jo no en vull saber res. "
8. La dona del carnisser està ben espantada: el seu home ha reconegut que li falta
un bull.
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9. El nen no volia que la seva germana parlés amb la iaia, i la va tancar a
l'habitació.
10. Els policies van fer un bot quan van sentir que el près cantava.
Part II:
1. Mestre: "He tret aquest exercici del Manual del Professor."
Felip: "¡Ben fet! Ja no l'hi haurien d'haver posat."
2. Venedor:" Aquesta màquina donarà beneficis de seguida."
Sr. Poch: "¡Que bé! Quan en doni, enviï-rne-la."
3. Visitant: "¿Així vostè ha viscut aquí tota la vida?"
Llogater: "Encara no."
4. Dependent: "¿Busca algun model de faldilla concret?"
Mònica: "De fet, no. Només busco un amic."
Dependent: "¿Ha provat de demanar pel seu amic al taulell d'informació?"
5. CarIa: "¿T'agrada visitar els familiars?"
Glòria: "Sí, però no gaires alhora."
6. Clàudia:"¿S'ho pot permetre tothom de passar per la taquilla?"
Arnau: "Jo hi arribo ben just."
Clàudia: "No pateixis, ja et carregarem a coll. "
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]

Episodi 3 (pàg. 12,20-14,9)

Davant del món
Aquesta episodi, tot i ser una digressió de la història, mostra l'habilitat filosòfica de la
Pimi. ¿Què fa la Pimi quan narra les seves --<:enament, un xic estranyes- experiències?
No es posa.a fer teoria o a especular sobre possibilitats remotes, ni tampoc deixa volar la
imaginació: mostra la veritable perplexitat que li provoca algun aspecte de la seva
experiència personal; altres persones, en canvi, no hi haurien prestat cap atenció. En una
paraula, la Pimi es fa preguntes sobre el món. Repassa la seva experiència i pregunta:
"¿Com ha pogut ser això? ¿Quina mena de món és aquest, on poden passar coses així?
¿Quina explicació en puc donar, d'una cosa així, tant als meus amics com a mi mateixa?
¿Passen sempre d'aquesta manera les coses, o bé es tracta només d'nna cosa estranya i
inhabitual?" I finalment: "Les experiències com aquesta, ¿què aporten a la meva
comprensió del món?"
Mirant d'entendre
Les reflexions de la Pimi sobre la seva experiència personal no són simples esforços
d'autoconeixement; són esforços filosòfics per entendre un món on poden passar coses
així. Per exemple, no és gens inhabitual experimentar que una part del propi cos s'ha
tomat insensible. Això passa quan el dentista anestesia un queixal, quan algú s'ha donat
un cop a l'os de la música, quan es tenen els peus gelats, o quan una cama o un braç
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"s'adonnen". Passa contínuament i la major part de la gent no se n'estranya gens. La
Pimi no solament s'estranya d'aquestes coses, sinó que pregunta com afecta això al meu
concepte de persona. En altres paraules: en moments així, la Pimi -com un filòsofs'atura i diu: "Ara espera't... , només un instant: ¿què significa això?"

Implicar i inferir
Al començament de l'episodi, la Pimi diu: "¡No està bé donar empentes !" Pregunta als
alumnes quin context hi ha d'haver perquè la Pimi pugui dir una cosa així. Per exemple,
imagina't que, de sobte, interromps la teva conversa amb algú i exclames: "Ah, volia
treure l'electricitat abans de sortir de casa." ¿Què estàs implicant? L'oració està fora de
context, però, ¿què en pot inferir una altra persona? En podria inferir: primer, que has
sortit de casa teva; i segon, que no has tret l'electricitat. No ho estàs dient, sinó que ho
estàs implicant. Fins i tot un oient que sentís aquesta observaçió completament fora de
context seria capaç d'inferir que no havies tret l'electricitat. Es important de .donar als
nens exercicis on puguin fer inferències a partir de suggeriments tan indirectes com
aquest. Així desenvolupen la seva habilitat per descobrir els significats de les oracions.

Exhibicions d'insensatesa
D'altra banda, la Pimi és perfectament capaç d'introduir incoherències totals en la seva
narrativa. Ho fa sense cap mena de vergonya .. Interromp la seva pròpia història i
fanfarroneja davant el lector dient que sap fer una roda seguida de tres salts mortals de
costat; reconeix que el fet és totalment irrellevant, i llavors passa a justificar la seva pròpia
interrupció de la història amb l'argument que ella ho sap fer i el lector no.

El símil com à comparança
Ara la Pimi passa a explicar la seva petita història sobre la cama que "semblava com
feta de goma"; es tracta d'una comparança semblant a la usada en relació amb el seu braç
que s'havia adormit. Llavo~ fa encara una altra comparança: el peu de la Mireia semblava
ben bé que era el seu peu. Es una comparança ben estranya, perquè ¡era el seu peu! ¡No
és pas estrany, doncs, que s'hi assemblés!

El xoc del reconeixement
En aquest moment, la Pimi experimenta el xoc del reconeixement. ¡És el meu peu!
¿Per què és tan sorprenent això? En primer lloc, la Pimi no havia reconegut una part ben
familiar del seu propi cos; i, en segon lloc, quan finalment la reconeix, la veu com aquell
que descobreix un fet brut [-és a dir, un fet tal com es dóna independentment de la meva
elaboració-]. Hi ha una certa brutalitat en el fet de veure's reflectit en un miralL No es
produeix només sorpresa pel fet que existeixi un ésser com aquell, sinó que hi ha també
el reconeixement que la criatura, la imatge de la qual s'està veient, és un mateix. Això fa
que la pròpia identitat -que nonnalment és quelcom tan segur- resulti l'aspecte més
inexplicable de l'existència. .
[Vegeu l'entrada "Identitat personal" en els Índexs Temàtics dExercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
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Pèrdua de control i alienació
Poc després que la Pimi es vanagloriï de poder controlar la mar de bé el seu cos, ha de
passar per l'experiència de veure com una part del seu cos sembla estar totalment fora del
seu control i, en conseqüència, sembla ser-li forastera.

Ambigüitat i analogia
L'endemà al matí, la Pimi mira de discutir amb la Mireia l'experiència de la nit anterior,
i la Mireia no sembla estar-hi gens interessada. La Pimi comença amb una analogia
implícita. Pregunta a la Mireia: "¿Et sembla que si se m'adorm el cap, em pensaré que és
el teur-sí-l'exptiCitèm;1'analogia farà així: "Quan el peu se m'adorm, em penso que és el
teu, i, per tant, també quan el cap se m'adorm, em penso que és el teu." Quan critiquin
l'analogia, els teus alumnes segurament que faran observar el canvi de significat que es
produeiX: en els dos usos de l'expressió "s'adorm". Evidentment, passen dues coses
diferents quan "s'adorm" el peu d'algú, i quan una persona "s'adorm". Aprotifa
l'oportunitat per mostrar a la classe que el fet de descobrir una analogia equivocada pot
resoldre una ambigüitat.

Comportament renexiu
La Mireia respon amb una manca total d'interès. Alhora, però, pot ser bo d'observar
que la Mireia contesta mentre mira com el gat s'està caçant la cua. Per als filòsofs, el gat
que es caça la cua és un exemple clàssic del problema del comportament reflexiu. ¿Pensa
el gat que s'està caçant ell mateix? ¿Pensa que està caçant una part de si mateix? ¿O bé
pensa que està caçant una cosa que no és pas ell mateix sinó una cosa que acaba quedant
fora del seu abast cada vegada que intenta atrapar-la? Quan el gat es caça la cua, es
comporta com si la seva cua ·fos un objecte independent. Potser la Mireia sospita que el
que la Pimi ha estat fent no és pas massa diferent del que ha estat fent el gat.

Qüestions i problemes
Finalment, la Pimi expressa la seva desesperació envers la Mireia, per a qui "res no és
mai un problema", i que "ni tan sols està interessada en les preguntes!" Les prioritats de
la Pimi tenen aquí un interès especial: sembla que dóna prioritat no a les respostes o a les
solucions sinó a les qüestions i al fet de veure les coses com a problemes. Demana als
teus alwnnes per què ho fa, això, la Pimi. ¿Per què pot pensar algú que és important de
mirar les coses com a problemes? ¿Per què la Pimi no es pot prendre les coses tal com
són, en lloc de plantejar preguntes sobre qualsevol cosa? ¿Per què no accepta simplement
les respostes que es donen? Aquestes qüestions són característiques de la filosofia.
2.3.1 EXERCICI: Els significats de "bé", "no està bé" (p.12,25)
Mira si pots connectar les expressions de la dreta amb les oracions de l'esquerra. (Una
oració pot encaixar amb més d'una expressió, i una expressió pot encaixar amb més
d'una oració.)

1. "¡Fes bé a tothom!
2. "¡Això no està bé!"

fi

a. acord
b. del tot
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3. "¡Quin bé de Déu de flors!"
4. "Bé! Molt bé!"
5. "¡Tracta'm bé els clients!"
6. "¡Té ben bé la cara del seu pare'"
7. "Bé~ bé, ¡ja en parlarem!"
8. "El meu germà va per bé."
9. "En Jaume és un home de bé."
1O. "Demà tomaré a l'escola, perquè
ja estic bé."

c. guarit
d. indecís
e. millorar
f. profitós
g.aprovació
h. honrat
i. igual que
j. agradable
k. dubtós
1. abundant
m. bo
n. satisfactori
o. correcte
p. amb salut
q. honest
r. excel.lent

[Vegeu les entrades: "Bé/no està bé" d'aquest Manual; "Significat d'expressions
comunes" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. 1

2.32 PLA DE DISCUSSIÓ: Somnis i històries

(po 13,6-7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Tens somnis en els quals tu no apareixes?
¿Pots tenir uns quants somnis diferents sense despertar-te?
¿Et diuen alguna cosa sobre el futur els teus somnis?
Mentre els estàs somiant, ¿tens la impressió que tenen sentit els teus somnis?
Igual que les històries, ¿també tenen començament, mig i final els somnis?
Igual que les històries, ¿també hi ha uns somnis millors que altres?
¿Et semblen reals els somnis mentre els tens? Les bones històries, ¿et semblen
reals mentre succeeixen?
8. Tenir un somni, ¿a què s'assembla més: a escoltar una història, o a explicar una
història que t'has inventat tu?
9. Tenir un somni i escoltar una història, ¿s'assemblen en alguna altra cosa?
10. Tenir un somni i escoltar una història, ¿presenten alguna altra diferència?
[Vegeu les entrades: "Somiar (despert)", "Històries" d'aquest Manual; "Somnis"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. 1

2.3.3 EXERCICI: ¿Quan és inco"ectala conclusió?{P.12,26-13,2)
La Pimi intenomp la seva història per explicar quants salts mortals de costat sap fer.
Tal com ella mateix reconeix, no hi ha cap connexió entre la seva història i la seva habilitat
per fer salts mortals de costat. La seva observació sobre els salts mortals no és rellevam,
i d'aquí que no es pugui acceptar com una conclusió correcta.
D'altra banda, hi pot haver diferents raons que facin que un comentari sigui rellevant,
però que, en canvi, no sigui taIÍlpoc una bona conclusió. Pot ser que l'observació sigui
rellevant i que estigui connectada amb els punts precedents, però que el raonament sigui
confús.
.
En els exemples següents, mira de destriar aquells casos on l'observació és rellevant
però amb un raonament confús, d'aquells altres on les observacions senzillament no són
rellevants. Hi pot haver altres casos que tu vulguis considerar "correctes", i altres que no
semblin encaixar en cap de les columnes previsU?s:
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(NOTA PER AL MESTRE: En el punt 4, encarrega als alumnes de construir un
diagrama a la pissarra, amb línies verticals que representin cada una de les persones
mencionades. )
RELLEVANT NO CONI CONFUS
NEXIÓ

CORRECfE ?

1. Pau: "Yaig conèixer un home que
no tenia cap dent al cap. Tot i
això, nano, ¡tocava la mar de bé
el timbal!"
2. Mar: "Tota la xavalla és moneda
fragmentària, i totes les monedes
fragmentàries són diners. ¡No em
diguis, doncs, que la xavalla no
són diners!"
3. Quim:"¿De què està feta la lluna?
Bé, et donaré una pista: pensa en
aquell tros de formatge que fa un
any que és a la nevera. "
. 4. Marc: "La Gran Maria és més baixa
que el Petit Jep, i el Petit Jep
és més baix que el Dinúnut Lluís.
Evidentment, doncs, el Diminut
Lluís és més baix que la Gran Maria."
5. Bea: "Les vaques mengen herba, els
cavalls mengen herba i els xais
mengen herba. Suposo, doncs, que la
conclusió és que tots els insectes
mengen herba."
6. Nasi: "En ple concert, algú va
cridar 'FOC!'"
7 . Tina: "Mentre explicava el conte de
la nit a la Núria, ella es va anar
fregant els ulls tota l'estona."
8. Job: "El meu cosí Roc va arribar a
l'escola a les 5. Tan bon punt va
arribar, tots es van alçar i van
marxar cap a casa. Certament, jno li
tenen gçns de simpatia, a en Roc!"
. 9. Lina: "Es cert que els policies de
Londres porten porra i que els d'altres capitals dEuropa porten pistola. Però això no té res a veure amb
el preu de l'arròs a la Xina."
[Vegeu l'entrada "Raons i bones plons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica.]
2.3.4 EXERCICI: Expressions que fan ús de parts del cos

(p. 13,11-13)

Sovint diem coses com "el cap de l'escola" o "el peu del llit". Mira d'omplir les
expressions següents amb la part del cos que s'hi fa servir normalment:
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[1. .... del pany no s'adeia amb la clau que ponàvem.
2. S'ha conservat un ...... de guerra a l'altra banda de1 nu.
3. Hauries de tapar la ....... de la gerra, perquè no hi entrin mosques.
4. El meu avi sempre vol ser ..... de taula.
5: El tap va quedar encallat al ......... de l'ampolla.
6. Al .... de la muralla hi havia un fossat ple d'aigua.
7. La serra no serveix, perquè té les .... massa poc esmolades.
8. M'he comprat un cotxe de segona ... .
9. No estic begut, perquè només he pres dos .... de conyac.
10. "I ara -va dir el jutge- arribem al punt central, al ... de la qüestió."
11. Aquest compàs té una ..... més cuna que l'altra.
12. El mur s'acaba amb forma d' ..... d'ase.
13. Vés amb compte. Ja se sap que les parets tenen ..... .
14. Ha hagut d'anar a fer de metge a un ..... de món.
15. Per aprofitar aquests pantalons, els podem apedaçar del davant i posar-hi .....
16. Les negociacions amb l'empresa no van gens bé. Tothom diu que l'amo és un ....
dur de pelar.
17. L'edifici és tan alt, que han hagut de llogar una grua amb un ...... molt llarg.]
[Vegeu les entrades: "Metàfora" (especialment l'exercici 7.1.11) d'aquest Manual;
"Significat d'expressions comunes" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]

2.3.5 EXERCICI: Vocabulari

(p. 13,7.23.25; p. 14,7.9)

Explica els diferents usos de les paraules mencionades a continuació:
[1. ESTRANY (13, 7):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mònica: "A·mitjanit he sentit una colla de sorolls estranys que venien del pis de
dalt."
Sònia: "Aquest matí la moto també em feia un soroll estrany."
Glòria: "La cara d'aquest home no em resulta gens estranya."
Victòria: "Durant molts segles aquests dos països s'han mostrat estranys l'un a
l'altre."
Honòria: "A rrú, no m'hi emboliqueu. Jo sóc completament estranya a tot això."
Pòrcia: "Em fa estrany de veure't llevat tan d'hora."

2. CONEGUT (13, 23):
a.
b.
c.
d.

Lluís: "¿No saps qui és? És un escriptor conegut.
Narcís: "Cadascú parla del seu món conegut."
Genís: "Tinc pocs amics i molts coneguts."
Dionís: "Qualsevol cosa no prevista aquí es deixa a coneguda del jurat."

3. ADORMIR-SE (13, 25):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Adam: "Aquesta nit passada no m'he pogut adormir fins a la matinada."
Berta: "L'avi es passa. el sant dia adormit."
Carles: "Si t'hi adorms com fins ara, no aprovaràs el curs. "
Diana: "Abans d'operar-me, em van adormir."
Eduard: "Sembla que tinc el reuma força adormit."
Flora: "Avui a classe se m'ha adormit la cama."
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g.
h.

Gerard: "Has de treballar la peça ben de pressa, perquè el guix s'adorm de
seguida."
Rera:" Amb aquesta música tan lenta, ens hi adormirem."

[Vegeu l'entrada "Adormir-se" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4. PROBLEMA (14, 7):
a.
b.
c.
d.
e.

Ió: "L'Innocenci és un nen problemàtic."
Juli: "Aquest cap de setmana hem de fet 24 problemes de Mates."
Lurdes: "¿L'educació resulta ser més problema per al mestre o per a l'estudiant?"
Miquel: "El seu problema és que, per a ella, res no és mai un problema."
Nona: "La solució que dónes al problema em sembla problemàtica."

[Vegeu l'entrada "Problema" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
.5. PREGUNTA (14,9), i també QÜESTIÓ i INTERROGAR:
[Vegeu l'entrada "Preguntar" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
a. Ofèlia:
"Preguntar bé a vegades és més difícil que respondre bé a la pregunta. "
"Em pregunto què he de fer ara."
"Preguntant es va a Roma."
"¿Què és el temps? Si no m'ho preguntes, ho sé; si m'ho preguntes, no ho sé."
"Al cap de dos-cents anys de la Revolució Francesa, la pregunta continua essent
si va servir per a alguna cosa."
"Precs i preguntes."
b. Priscil.la:
"Van discutir molta estona per qüestió de diners."
"La qüestió és delicada: examinem-la bé."
"Els terrenys en qüestió són a cinquanta metres del mar."
"Que els humans són bons per naturalesa, és una afirmació que s'ha posat sovint
en qüestió."
.
"Això no em preocupa gaire: només és qüestió de noms."
"Això ho tractarem en l'apartat de qüestions diverses."
"Vaig tenir una qüestió amb el veí i ara no ens fem."
"Un bon treball sobre aquest tema ha de començar sempre presentant l'estat de
la qüestió. "
"L'alcalde avui plantejarà la qüestió de confiança."
"A Europa, hi ha tants organismes, que sovint sorgeixen qüestions de
competència. "
"Per solucionar aquest assumpte, hem de començar tractant una colla de
qüestions prèvies."
.
"Li agrada qüestionar sobre religió."
"Només hem tingut una hora per contestar el qüestionari."
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c. Quimera:
"La policia el va arrestar i el va interrogar."
"Interroga la història i veuràs que tinc raó."
"Això per mi també és un gran interrogant."
"No t'oblidis que has començat amb un interrogant."
"¿Té sentit encara aquesta interrogació?" - "¿Quina?"]

2.3.6 EXERCICI: Reflexivitat

(p. 14,3)

La reflexivitat és un componament en què el subjecte (aquell que fa alguna cosa) també
és l'objecte (aquell a qui es fa la cosa). Quan penses sobre tu mateix, o quan et vesteixes,
o et banyes, o et dutxes, estàs fent accions reflexives.
¿Alguna de les coses següents s'assembla al gat que es caça la cua? Si és així, ¿en quin
sentir s'hi assembla?
S'HI
NO S'HI
ASSEMBLA ASSEMBLA ?
1. Un detectiu que busca algú que resulta
ser ell mateix.
2. Un eco que es fa eco a si mateix.
3. Una noia que. a la neu, torna sobre
els seus passos.
4. Un noi que es pentina els cabells.
5. Algú que pensa sobre el pensar.
6. Un noi que es mira al miralL
7. Un estel que vola fent cercles.
8. Un metge que s'extirpa el seu propi
apèndix. .
9. Una persona que parla d'amagat amb si
mateixa.
10. Una persona que es fa preguntes a si
mateixa i després les contesta.
11. Un gos de caça que segueix el seu
propi rastre.
12. Un escultor que fa una escultura d'un
escultor que fa una escultura.
13. Un aviador de combat que encerta la
cua del seu propi avió.
14. Una noia que interpreta un paper d'una
noia que interpreta un paper.
15. Els bombers que apaguen el foc del parc
de bombers.
16. U na noia que es renta la cara.
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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23.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Adonar-sedeproblemes

(p. 14,7)

1. Quan la Pimi es va despertar a la nit, va trobar que se li havia "adormit" el peu;
¿Significa això que el peu va continuar dormint quan la resta del seu cos es va
despertar?
2. ¿Per què es va pensar que el peu adormit era de la Mireia?
3. La Pimi va preguntar a la Mireia: "¿Et sembla que si se m'adorm el cap, em
pensaré que és el teu?" ¿De quins problemes s'adonava la Pimi quan va fer
aquesta pregunta? ¿Descobreixes algun altre problema?
4. Tanca els ulls. Compta fins a deu. Torna a obrir els ulls. ¿Estaves adormit/da
quan tenies els ulls tancats? ¿Hi ha alguna diferència entre estar adormit i
simplement tenir els ulls tancats?
5. ¿Has sentit mai algú parlar adormit? Quan parles adormit, ¿es pot dir que la
teva veu s'ha despertat?
6. Quan te'n vas a dormir, ¿continues respirant? ¿Vol dir això que els teus
pulmons no dormen mai?

2.3.8 EXERCICI: Qüestionsiproblemes(p. 14,7-9)
' A:
De vegades una oració es presenta en forma de pregunta. De vegades no té la forma de

pregunta, però indica que hi ha un problema. I de vegades una oració té la forma de
pregunta i, a més, representa un problema.
(Preg.= Pregunta; Prob.= Problema; P + P= Pregunta i Problema)
PREG.
PROB.
P+P
1. Ignasi: "La nevera ha deixat de funcionar."
2. Joan: "¡Tant de bo fos l'estiu!"
3. Laura: "¿Oi que a Espanya plou sobretot a
la plana?"
4. Maria: "Si tens alguna pregunta, fes-rne-la."
5. Norbert: "Vejam, nois, ¿què passa aquí?"
6. Olga: "Els meus pares busquen feina tots
dos."
7. Pau: "Hi ha un ratolí a sota la taula del
mestre."
8. Rita: "No sé pas què em passa avui."
9. Sílvia: "¿Sóc bonica?"
10. Tomàs: "Allò que puja, ha de baixar,
suposo.

B:
¿Quines de les oracions següents són preguntes? ¿Són totes del mateix tipus?:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"¿Som tots aquí?"
"¿Hi som tots?"
"¿Quin era el primer nom de Juli Cèsar?"
"Ah, ¡quina ràbia que em fa haver-me de llevar cada matí!"
"¿ Oi que us agradaria de fer una pausa i d'anar al pati a jugar?"
"Avui és dilluns, ¿oi que sí?'"
"I si m'agrada, ¿què passa?"
"¿De quin color era el cavall blanc de Sant Jaume?"
"¿Saps què penso? ¡Que me n'aniré a estirar al llit!"

[Vegeu les entrades: "Problema" d'aquest Manual; "Preguntar" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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Episodi 4 (pàg. 14,13-15,7)

Jutjar les intencions d'una altra persona
Quan la Mireia tanca la porta del bany, la Pimi treu la conclusió que la Mireia ho ha fet
per impedir que ella entrés al bany. Res no indica que aquesta fos la intenció de la Mireia,
però la Pimi s'ho pren com una cosa personal.
La injustícia com una violació de drets
La Pirni diu que el que fa la Mireia no està bé, perquè ella té tant dret com la Mireia a
usar el bany. Un cop més, no és clar que el que la Mireia ha fet no estigui bé i que sigui
una violació dels drets de la Pimi. Ben segur que la Pimi té tant dret com la Mireia a usar
el bany; però també el podrien usar per toms iguals. La justícia no exigeix que la Mireia
suni del bany sempre que la Pimi hi vulgui entrar.
Justícia
Amb tot, la Pimi ha introduït el tema del que està bé i del que no ho està, del que és
just i del que no ho és. Discuteix-ho amb els teus alumnes. Comença preguntant-los
quines coses creuen que vénen implicades per la justícia La formulació tradicional del
concepte de justícia que ha tingut més acceptació potser sigui la següent: en tant que són
semblants, les persones haurien de ser tractades de manera semblant; i en tant que hi ha
diferències rellevants entre elles, les persones haurien de ser tractades de manera diferent
Et pots trobar que eis alumnes parlin de la justícia en termes de fer toms o de compartir.
Fer toms -tal com la Pimi observa correctament- és un exemple d'igualtat de drets, i
compartir és un exemple d'igualtat de distribució. Tots dos són exemples que pertanyen al
concepte de justícia.
Drets
Sobre la base del que diu la Pimi, és difícil de determinar com ho sap, que té tant dret
com la Mireia a usar el bany. És possible que, en aquest cas concret, la Pimi dedueixi la
idea dels seus drets d'alguna convenció generalment acceptada a casa seva (d'un contracte
social no escrit, com qui diu). O potser sent que aquest dret és "natural", tot i que no
tenim cap base per una interpretació aixÍ. En tercer lloc, la Pimi pot tenir la impressió que
aquest dret és deduible lògicament del concepte de persona. Tot i que aquest passatge
concret potser no recolza aquesta interpretació, tanmateix la interpretació pot esdevenir
plausible si es considera a la llum de la figura de la Pimi, tal com s'obté en el conjunt del
llibre.
Les paradoxes de la pre-adolescència
La Pimi s'allibera del seu ressentiment de dues maneres: desitja que la Mireia
s'empassi el dentifrici, i li reclama que tanqui l'aixeta perquè hi ha restricció d'aigua.
Aquesta última és una reclamació moral: no està bé que gastis aigua quan n'hi ha
restricció. El ressentiment emocional immadur ve equilibrat per una invocació legítima a
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la justícia social. En la següent intervenció, la Pimi alliçona la Mireia sobre la incorrecció
d'intimar els altres. ["Intimar els altres" consisteix a voler-los dirigir sempre
autoritàriament, a imposar-los la teva voluntat, fent-los anar de corcoll. Per indicar això,
hi ha també l'expressió -ben gràfica- de "menar la dansa (a algú)". I és el que també
s'anomena -amb un regust negatiu, que els mestres entenem bé- "mestrejar".] Llavors,
però -d'una manera immadura i egoista- es queixa perquè, quan tingui onze anys, ella no
tindrà ningú per poder intimar. Com a pre-adolescent, la Pimi sembla que es troba a l'edat
en què, d'una banda, encara és una criatura egocèntrica, però, de l'altra, comença a
adonar-se de la societat i de la necessitat de l'altruisme en cenes circumstàncies.

Jutjar intencions, un cop més
Altre cop, la Pimi aflJlIla que coneix la intenció de la Mireia Afinna que la Mireia la
deixa entrar al bany perquè ja ha acabat, més que no pas perquè ella li hagués fet pena.
No hi ha cap dada que recolzi la interpretació de la Pimi .

.Actes mentals correlacionats
Quan la Pimi diu: "Això és el que jo confiava que ella confiés", ens està introduint en
el tema dels actes mentals correlacionats. Es poden tenir actes mentals que són semblants
a altres actes mentals d'un mateix, o bé es poden tenir actes mentals que són semblants a
actes mentals d'altres persones. Un exemple del primer cas seria que jo crec que crec
alguna cosa; un exemple del segon cas seria que jo crec que tu creus alguna cosa.

Actes mentals idèntics
Es podria considerar la possibilitat de molts actes mentals que fossin idèntics entre si.
Per exemple: ¿podria un individu tenir dos records que fossin exactament iguals? Una
resposta que s'ha donat a aquesta qüestiç és que no és possible que passi una cosa així.
La gent recorda de manera seqüencial. [Es a dir, els records no es tenen mai alhora, sinó
l'un després de l'altre.] Si algú recorda què va menjar ahir per sopar i, al cap d'una
estona, mira de recordar la mateixa cosa, aquest segon record inclourà el primer record,
però no a l'inrevés. Per tant, els dos records són necessàriament diferents.

2.4.1 EXERCICI: Vocabulari

(p. 14,16)

Explica les diferències que hi ha en els usos següents:

[1. BÉ ("no està bé": 14,16), i també roST:
Repassa l'exercici 2.3.1, on ja hem trobat les expressions "bé" i "no està bé".
Pots examinar ara els diferents sentits que tenen els usos següents del terme "just":
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
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"Em sembla que les reclamaciqns dels estudiants són ben justes."
"Has de reconèixer que el mestre és un home just."
"L'actuació de l'àrbitre ha estat justa i imparcial. "
"No trobo l'adjectiu just per qualificar aquesta acció."
"Ha arribat just a l'hora de sortir el tren."
"Hem posat la taula just al mig del menjador."
"Aquesta nota em sembla molt justa "

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

"Les sabates em són molt justes."
"Tota la vida he anat just de diners."
"¿ Tot just arribes i ja vols tornar a sonir?"
"¡Justa la fusta!"
"Tinc l'edat justa per casar-me."
"No és just que em tractis tan malament."
"Vindrà ben just que puguis trobar un seient."
"Justament és el que jo volia dir."
'''Justament' és el que jo volia dir."

2. DRET (14, 16):
Explica les diferències que hi ha en els usos següents:
"En el món actual, el dret internacional cada dia té més imponància."
"Alguns basen les normes morals en el dret natural."
"Hem heretat una casa, però hem hagut de pagar molt de drets reals."
"1;:ls drets adquirits pels treballadors són irrenunciables."
"Es urgent lluitar per la defensa dels drets civils."
"Tothom parla de drets, però no es parla prou dels deures. "
"¡No hi ha dret que encara hi hagi tantes injustícies."
"Si s'imposa el dret del més fon, l'escola semblarà la selva."
1.
"Jo no hi vaig participar. Si m'hi volen embolicar, faré ús del meu dret de
rèplica."
j. "Les lleis reconeixen els drets de la sang."
k. "Aquest nano és molt rebec: l'he castigat mil vegades. ¡però no puc fer-lo anar
dret!"
1. "A dreta llei. la lliga l'hauríem d'haver guanyat nosaltres."
m. "Les bones persones no deixen mai el camí dret."
n. "Se li va trencar la direcció. i va anar de dret cap a mar."
o. "Tinc tant mal de cap, que me n'aniré de dret al llit. "
p. "L'avi encara va dret com un ciri."
q. "El meu noi ja és un home dret i fet."
r. "El meu germà estudia dret."
s. "Si no saps què fer, tira pel dret."
t. "Hem volgut pujar pel dret i ens hem perdut."
u. "Deixeu en blanc el marge dret d'aquest full. "
v. "Posar-se dret quan entra algú. és mostrar que se li té respecte."
x. "En Miquel és el braç dret de ramo."
y. "Quan escriguis, procura anar de dret."
z. "Abans de comprar la roba, mira-te-la del dret i del revés. "]
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

[Vegeu l'entrada "Drets" a l'Índex Temàtic d'Exercicis de Recerca Filosòfica.]
2.4.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Compartir (p. 15,3-4)

1. ¿Dues persones poden companir
1. l'habitació?
2. un llibre?
3. el cos?
4. les idees?
5. els amics?

6. els parents?
7. les alegries?
8. les penes?
9. la puça predilecta?
10. la ment?
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11.
1. Imagina't que tu i un amic teu voleu compartir un tros de pastís. Si tu demanes
una porció més gran, ¿voldrà dir que la porció del teu amic haurà de ser més
petita?
2. Imagina't que tu i un amic teu llegiu a classe el mateix llibre. ¿Es pot concloure
que com més llegeixis tu, menys podrà llegir el teu amic?
3. ¿Hi ha coses que només es poden compartir si cadascú en pren una porció?
(Posa'n exemples.)
4. ¿Hi ha coses que només es poden compartir si s'estableixen torns per a cadascú?
(Posa'n exemples.)
5. ¿Pot ser que es comparteixin coses i que, no obstant, la part de cada persona sigui
la mateixa que si tingués aquelles coses per a ella sola? (Posa'n exemples.)
[Vegeu l'entrada "Compartir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
2.4.3 EXERCICI: Confiar

(p. 15,7)

.¿ Quina diferència hi ha entre conflllT i
1. desitjar?
2. creure?
3. expectar?
4. esperar?
5. refiar-se?
6. suposar?
7. dubtar?
8. presagiar?
9. voler?
10. predir?

[Vegeu les entrades: "Confiar" d'aquest Manual; "Confiança" de Recerca Filosòfica.]
2.4.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Confiança

(p. 15,7)

¿Quins espais ompliries amb la paraula "confio" i quins ompliries amb alguna altra
paraula? (¿Quina paraula usaries en lloc de "confio"?)
1. " ...... que existeix un demà."
2. "...... que no hi haurà més guerres."
3. "...... que hi ha un àngel de la guarda."
4. "...... que continuaré bé de salut."
5 . "...... que hi ha moltes més coses possibles de les que jo em penso."

[Vegeu les entrades: "Confiar" d'aquest Manual; "Confiança" deRecerca Filosòfica.]
2.45 PLA DE DISCUSSIÓ: Actes mentals correlacionats

(p. 15,7)

La Pimi diu: "Això és el que jo confiava que ella confiés." En altres paraules: la Pimi
aquí participa en un acte mental que sembla que es correspon amb l'acte mental de la
Mireia. Aquest pla de discussió presenta diferents casos: alguns, en què diverses

100

persones participen en el mateix acte mental; i altres, ert què una sola persona participa, en
ocasions diferents, en el mateix acte.
1. ¿Podria jo confiar que tu confiessis?
2. ¿Podria jo desitjar que tu desitgessis?
3. ¿Podria jo somiar que tu somiaves?
4. ¿Podries tu confiar en tenir confiança?
5. ¿Podries tu desitjar de tenir desigs?
6. ¿Podries tu somiar que estàs somiant?
7. ¿Podria jo creure que tu creus?
8. ¿Podriajo preguntar-me si tu et preguntes alguna cosa?
9. ¿Podria jo pensar que tu penses?
10. ¿Podria jo saber que tu saps?
[Vegeu l'entrada "Ment, actes mentals" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

Episodi 5 (pàg. 15,11-16,12)

Creure's una víctima
La Pimi sosté que tots l'ataquen. Per estrany que sembli, accepta immediatament que
tenen raó. Emocionalment, es creu una víctima; intel.lectualment, veu que les crítiques
que se li fan són justes. Heus aquí una altra paradoxa de la pre-adolescència.
Una diferència sempre és una diferència
Tanmateix, la Pimi traça un límit en el cas de les crítiques que li fa la Mireia.
Argumenta que la Mireia li critica un comportament que no és ni correcte ni incorrecte. De
fet, la Pimi indica amb molta precisió el criteri que fa servir per determinar la diferència
entre correcte i incorrecte quan pregunta: "¿Quina diferència hi ha entre posar primer el
cacau o primer la llet?" En altres paraules: s'ha de mostrar que les conseqüències d'allò
que s'anomena "correcte" són diferents de les d'allò que s'anomena "incorrecte". Si les
conseqüències són idèntiques, no existeix absolutament cap justificació per emetre judicis
diferents sobre el dos tipus de comportament.
¿Hem d'obeir sempre totes les regles?
Es pot respondre a la Pimi -tot i que no és necessàriament una bona resposta- que qui
juga un joc, ha de seguir les regles, i que és irrellevant objectar que algunes de les regles
són estúpides. La gent que vol jugar el joc, ha d'acceptar les regles, tant si li agraden com
si no. Així, doncs, es podria argumentar que aquest costum potser exigeix que la Mireia
adopti diverses fonnes de comportament social. Es pot entendre o no la justificació
d'aquest comportament, i fins i tot pot ser que no tingui justificació. Tanmateix, no
s 'haurien de trencar les fonnes de comportament social amb el mer argument que les
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regles no tenen sentit És clar que no és difícil d'imaginar que la Pimi repliqui que els
exe!Dples mencionats per ella no impliquen en cap cas el trencament d'un comportament
socIal.

25.1 EXERCICI: ¿Què significa "diferència"? (p. 15,25)
Explica les diferències en els usos següents:
1. DIFERÈNCIA
a. Mariona: "¿Quina diferència hi ha de 9 a 6?"
b. Màrius: "¿Quina diferència hi ha entre una cama i una coma?"
c. Clara: "Màrius, sempre discuteixes amb la Mariona. ¿Quines diferències hi ha
entre tu i ella?"
d. Gemma: "Una diferència sempre és una diferència. "
[e. Marc: "No m'agrada que facis diferències amb els teus amics."
f. Marta:" A diferència del meu germà, jo mai no opino."
g. Mònica: "¿Quina és la diferència específica entre un animal i una persona?"]
2. DIFERENT
a. Carme: "Carles, tu ijo som molt diferents. "
b. Ernest: "Això, ho he sentit dir a diferents persones."
c. Carles: "Si vols que t'ho digui, no hi ha ningú que s'assembli a la Carme. ¡Ella sí
que és diferent!"
[Vegeu l'entrada "Diferències" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

252 EXERCICI: ¿Què vol dir "raó"?

(p. 15,22-23)

Busca una altra paraula o expressió que pugui substituir "raó" -o el gir on apareix
"raó"-en les oracions següents:
1. El van tancar, perquè havia perdut la raó.
2. Quan el meu germà tingui ús de raó, podrà fer el que faig jo.
3. ¿Quina és la raó de la teva esperança?
4. Estan protestant amb raó.
5. L'han fet callar contra tota raó.
6. No m'agrada fer-ho, però em sembla que li hauré de donar la raó.
7. Per raó de la seva edat, no l'han deixat entrar.
8. Tinc raons per creure que és un lladre.
9. La meva mare està carregada de raó.
10. No en parlem més: tens raó.
11. ~i l'hi demanes, al mestre, potser ell te'n sabrà donar raó.
12. Es força intransigent, i no s'admet de raons.
13. Només ha aportat raons de peu de banc.
14. No diguis res, que encara hi haurà raons.
15. No hi ha manera de cobrar. Ja fa un any que em fa passar amb raons.
16. El premi estarà en raó directa a la teva bona conducta.
17. Des de fa un any, han canviat la raó social de l'empresa.
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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25.3 EXERCICI: ¿Quinadiferènciahiha?

(p. 15,25-26)

En els casos següents, marca amb una "X" la resposta correcta. I dóna la raó de la
teva resposta.
DIFENODIFERÈNCIA
RÈNCIA
?
1. Menjar una ensaïmada per esmorzar en lloc
d'un panet de Viena.
2. No rentar-se les dents abans d'anar a
donnir.
3. Anar a patinar en lloc de fer els deures.
4. "M'estimo més quedar-me a jugar a pingpong amb en Lluís, que no pas anar a jugar a futbol amb l'Enric."
5. "Quan estic nerviosa, m'estimo més mastegar un xiclet que no pas rosegar-me les
ungles."
6. "Només menjo verdura quan també menjo
carn de porc."
7. "M'agrada més anar a la muntanya que a la
platja."
8. "No m'agrada la gent que és molt lenta a
l 'hora d'imaginar coses. "
9. "M'agrada el Nadal però no la festa de
Sant Jordi."
1O. "No em fa res dir una mentida de tant en
tant, si crec que em simplificarà les coses."
[Vegeu l'entrada "Diferències" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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-- - -

-

- - - - - - - - - - - - -- -

[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
2.1.4:
Les preguntes d'aquest exercici no són pas tan precises i clares com poden semblar a
primera vista.
,
•
De 4 a 9 es pregunta: "¿Es possible QUE... ?", és a dir, es plantegen una si!uació o un
fet i es pregunta si són, o no, possibles. En canvi, d'I a 3 es pregunta: "Es possible
PENSAR X?", és a dir, es planteja si una determinada cosa és PENSABLE. Com que
està clar que hi ha coses que no són possibles i que, malgrat tot, són pensables -ho
demostren els còmics i la mitolo,gia-, és evident que els dos grups de preguntes ~o
pregunten el mateix: preguntar "¿Es possible pensar X?" no és igual que preguntar "¿Es
possible X?"
Això es veu molt clar en el punt 2: no és ell!1ateix preguntar "¿És possible pensar en
un riu que corre cap amunt?", que preguntar "¿Es possible un riu que corri cap amunt?"
La primera resposa és "sí": es pot pensar (imaginar, fabular) un riu així; Lewis Carroll,
per exemple, el podria fer sortir a A través del mirall, i ben segur que faria les delícies de
la Reina Blanca. En canvi, la segona resposta és "no", almenys en les condicions físiques
que nosaltres coneixem.
El punt 3 és una mica diferent Per definició, allò que és (lògicament) impossible, no
és possible. Un cercle no pot ser un quadrat. Ara bé, si en el número anterior es podia
imaginar una cosa impossible, ¿no es podrà fer ara també? No. Perquè, en el cas del riu,
es tractava d'una impossibilitat física (és a dir, casual, conjuntural), que podria deixar de
ser impossible si les lleis físiques fossin unes altres. Aquí, però, tenim una impossibilitat
lògica (és a dir, necessària, permanent). La impossibilitat lògica és, com qui diu, l'única
impossibilitat estricta. I el fet que parlem d'aquesta impossibilitat no vol pas dir que la
poguem pensar o imaginar. Al capdavall, només parlem del problema: el plantegem com
a problema d'impossible solució. En aquest sentit, no el plantegem com a problema real,
sinó com a a exemple d'allò que justament no es pot tractar. L'impossible no és una nova
possibilitat més enllà de les possibilitats normals (una mena de meta-possibilitat), sinó
que és el límit del possible.
El punt I planteja la diferència entre dos conceptes nous: "igual" i "mateix". De fet, la
resposta a l, tant pot ser "sí" com "no". Depèn de la interpretració que es doni a la
pregunta. Si el que es vol dir és si és possible que jo tingui els pensaments que ell té
(pensaments iguals als seus), fins i tot en el mateix moment en què ell els té, aleshores la
resposta és, evidenttnent, "sí, és possible". Això passa, i no pas només amb el millor
amic. Ara bé, si el que es vol dir és si és possible que jo tingui els seus mateixos
pensaments, la resposta és evidentment "no, no és possible". Per definició, cada
pensament és cada pensament (que es produeix en un moment determinat) i, per tant, els
seus pensaments són seus i de ningú més. El que passa és que, en aquest sentit més
estricte, ni ell mateix no pot pensar dues vegades seguides exactament els mateixos
pensaments, tot i que evjdenttnent pot tenir sovint pensaments com els que ha tingut
abans (és a dir, iguals). Es el problema d'Heràclit: de no poder-se banyar dues vegades
en el mateix riu. El riu no és dos dies seguits idèntic (exactament el mateix o exactament
igual), tot i que, en un sentit menys primmirat -i absolutament natural- podem dir que és
el mateix o que està igual que el dia anterior.
Pel que fa als altres punts de l'exercici, on no es parla de "pensar", heus aquí uns
comentaris breus:
4: Si "tenir" vol dir "parir", aleshores un gat, no, però una gata, sí; si "tenir" vol dir
"ser progenitor", aleshores també un gat pot tenir cadells. De fet, els té. I sempre que una
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cosa PASSA, és que POT passar. L'argument invers; en canvi, no val: quan una cosa
POT passar, no sempre PASSA.
.
5: No és possible que, d'un so, se'n "constati l'existència" sense que ningú el senti.
Però en el cosmos hi ha molts sons que -afortunadament- ningú no sent: no els sent cap
ésser humà i, a vegades, tampoc cap ésser vivent. I això és ben diferent del que es
planteja en el punt 7.
6: Un pensament no pot existir si no el pensa algú. Un soroll el podia fer un cos
inanimat, però havia de ~r sentit per algú amb oiaa. Un pensament sempre és produït per
algun ésser pensant. Els pensaments que hi ha escrits en els llibres, per exemple, només
són tals pensaments quan el llibre és llegit per algú. Si hi hagués un món ple de llibres,
però sense éssers intel.ligents per llegir-los i entendre'ls, no es podria pas dir que en el
món hi hagués pensaments. (Al capdavall, sense éssers intel.ligents, tampoc no hi hauria
ningú per fer una afinnació com aquesta.)
7: El dilluns NO pot ser l'endemà del dimarts. L'únic que es podria fer seria canviar el
nom dels dies, i anomenar "dilluns" el dia que ara anomenem "dimarts". Llavors, però,
. no hauríem pas fet que el dilluns fos l'endemà del dimarts; només hauríem aconseguit que
el mateix segon dia d'abans tingués el nom que abans tenia el primer dia. A vegades, un
canvi de nom representa un canvi en la cosa: p.e., quan algú dóna el seu nom a una
criatura abandonada, aquella criatura passa de ser una criatura sense pares legals a tenir
una família, uns drets i uns deures. A vegades, però .,...çom en aquest punt 6--, un canvi de
nom és només un canvi de nom, que no afecta la realitat nominada.
8 i 9: En les dues preguntes hi ha una mena d'acabament implícit: "¿És possible que
.... i que no ho sàpigues (o "i que no te n'hagis adonat, però te'n puguis adonar més
tard")?" Aquí es pl~teja el problema del dubte. (René Descartes, 1596-1650, sempre està
amagat al darrera d'aquests dubtes radicals.) Es tracta de qüestions complicades i molt
discutides al llarg de la història de la filosofia Convé, però, tenir sempre present una
sosa: i és que no només la certesa necessita raons, sinó que el dubte també en necessita.
Es a dir, que tant irresponsable seria actuar amb certesa sense que aquesta certesa tingués
algun fonament sòlid, com ho és plantejar dubtes sense que aquests puguin ser justificats.
El cert és que, en el cas de les dues preguntes, tenim moltes més raons per dir "no" que
per dir "sí". O més ben dit: no tenim raons per al dubte. r aleshores el dubte és
injustificable. La resposta és, doncs, en tots dos casos, "no". Això no vol pas dir que la
resposta sigui infal.lible. Però és que no hi ha CAP certesa empírica que sigui infal.lible.
La infal.libilitat és pròpia de la lògica (com la impossibilitat mencionada abans). A la
certesa, no se li ha de demanar que sigui infal.lible, sinó que sigui fonamentada. I hi ha
certeses absolutament fonamentades, és a dir, certeses de les quals no té sentit dubtar.
¿Què vol dir que jo ara dubto de si em trobo a la lluna? Aquest meu "dubtar", ¿és altra
cosa que una emissió de sons? ¿Dubto realment? ¿O bé em comporto ben igual que els
que no dubten, amb l'única diferència que jo dic "dubto"? (En relació amb aquest últim
punt, vegeu també el que es comenta sobre la "creença" en els "Suggeriments i
orientacions" del cap. 7, concretament a 7.4.3).

2.3.5:
Apartat 5c, oració 4:
Tingui's present que aquí la paraula "interrogant" és, a més, ambigua: tant pot
significar "pregunta" com "signe ortogràfic d'interrogació".
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Apartat 5c, oració 5:
També ara la paraula "interrogació" és ambigua: tant pot significar "acció interrogativa"
com "interrogant". El "¿Quina?" final planteja el problema de la reflexivitat: la
interrogació "¿Té sentil..?", ¿es refereix a una interrogació anterior o bé a si mateixa?
De la reflexivitat, ja se n'ha parlat abans, però 2.3.6 n'ofereix exercicis.

2.4.1:
Apartat l, oració h:
Aquí l'expressió "justa" és ambigua: tant pot significar "correcta" com "escassa".
Apartat 1, oració m:
"Justa" també és ambigu: tant pot significar "adequada" com "suficient (des d'un punt
de vista legal)".
Apartat l, oració n:
Algú pot pensar que l'expressió "No és just que em tractis tan malament" no té gaire
contingut; a primera vista, pot semblar una trivialitat dir que allò que és dolent no és just
Convé, però, tenir en compte que el sentit de la frase ve a ser el següent: "No està bé que
em tractis tal com em tractes, perquè em tractes molt malament." I això ja no és cap
trivialitat, sinó que, aquí dins, s'hi amaguen almenys dues coses importants: que el tracte
que em dónes és dolent (judici valoratiu sobre la duresa del tracte rebut); que no és just
que em donis aquest tracte, no me'l mereixo (judici moral sobre el tracte donat).

2.5.1 :
Apartat 1, oració b:
Compte amb aquesta frase: no es demana pas la diferència entre la paraula cama
("cama") i la paraula coma ("coma"). Si fos així, estaria clar que l'única diferencia que hi
ha entre elles és una lletra: el canvi d'una "a" per una "o". Però la diferencia que aquí es
qüestiona no és una diferència de paraules, sinó de coses. A l'hora de contestar s'ha de
tenir molt present que "coma" té molts significats, entre altres el de signe de puntuació.
Segons aquests significats, doncs, s'haurà de dir que la diferencia amb "cama" és una o
una altra. En aquest tipus d'exercicis pot ser útil consultar la Gran Enciclopèdia Catalana,
o qualsevol bon diccionari.]
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AUTOAVALUACIÓ DEL MESTRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿He començat cada sessió amb una breu lectura del text?
¿Entenen els alumnes les connexions entre el text i els exercicis que fem?
¿Entenen els alumnes el concepte de possibilitat?
¿Són més expens els alumnes a l'hora d'identificar semblances i diferencies?
¿Saben els alumnes verbalitzar el que se segueix del que ells diuen?
¿Hi ha més alumnes amb dificultats de verbalització que ara ja participen en les
discussions que es fan a classe?
Quan els alumnes parlen, ¿es dirigeixen els uns als altres?
¿Faig preguntes complementàries quan un alumne fa una observació?
¿He encoratjat els alumnes a raonar els seus punts de vista?
¿Demanen els mateixos alumnes que altres alumnes donin raons?
¿Parlo massa?
Els alumnes, ¿em miren tots, a mi, quan responen, o es miren els uns als
altres?
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DIÀLEG A CLASSE

Data:
Tema:

¿QUÈ HAN
CAPITOL?:

ACONSEGUIT ELS ALUMNES

Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s 'han de treballar en el futur:
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AMB AQUEST

EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:

110

Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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C~NVIS

CAPITOL:

QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST

Exercicis paral.lels que usaria:

Altres/onts que tenen relació
amb temes d'aquest capitol.·

literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.licu/es:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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Temes d'aquest capitol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

CAPÍTOL TRES

Episodi 1 (pàg. 17)

Llegir cares i el llenguatge del cos
Abans, en el capítol u, la Pimi ha intentat, sense èxit, de parlar amb en Bernat. Ara
observa com la Victòria i en Bernat estan asseguts i es pregunta com és que ell no
contesta a la Victòria amb paraules. Però, ara, en Bernat sí que para atenció a la cara de la
Yictòria, mentre que, abans, quan la Pimi li volia parlar, ell girava la vista cap a una altra
banda.
El comportament d'en BeI)1at planteja aquesta qüestió: ¿què fa la gent quan escolta
atentament? ¿Un individu pot entendre millor el que li diuen els altres si els mira els ulls i
.la boca? ¿Potser una part del significat d'allò que algú diu està continguda en les
expressions facials i en els gestos que fa, a part de les seves paraules? Si és així, ¿és
possible de llegir la cara d'una persona tal com es llegeix un llibre? Encara més: si algú
diu una cosa, però la seva expressió facial o el llenguatge del seu cos en suggereixen una
altra, ¿com s'ha d'interpretar el significat del seu componament global?
La Pimi es pregunta ara com pot ser que algú deixi d'enraonar, i admet que troba
inimaginable el silenci.

Preguntar-se, imaginar, i la credibilitat de la Pimi
Aquí hi ha dòs actes mentals interessants: d'una banda, la Pimi diu que no podia
"evitar de preguntar-se..... D'altra banda, afinna que ni s'ho sap imaginar què és estar en
silenci. Aquestes observacions es fan en un context d'enraonar sempre. En un context
així, la Pimi admet que es pot controlar molt poc en certs aspectes del seu comportament
mental: com quan es tracta de preguntar-se coses! de poder imaginar o no imaginar.
Planteja la qüestió amb els teus alumn~s. ¿Es possible que ara la Pimi no digui la
veritat? Diu que no para mai d'el!raonar. ¿Es literalment veritat això? Diu que no podia
evitar de preguntar-se una cos~. ¿Es literalment veritat això? Diu que no se sabia imaginar
que algú estigués en silenci. ¿Es literalment veritat això?

Silenci
Demana simplement als teus alumnes què és el silenci. Una manera d'abordar el
problema consisteix a veure el silenci de manera semblant al fred i a la foscor. Tal com el
fred és l'absència de calor, i la foscor és l'absència de llum, així el silenci podria ser
l'absència de sorolL Demana als teus alumnes si aquesta analogia és bona o no.

¿Per què enraona la gent?
La Pimi pregunta a la Isabel: "¿Per què enraona la gent?" La pregunta és ambigua
Podria voler dir quina és la causa que fa que la gent enraoni. O podria voler dir quines
raons té la gent per enraonar. Si, per exemple, algú t'enfoca una llum potent directament
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als ulls i tu parpelleges, tothom dirà que la llum és la causa del parpelleig. El parpelleig ha
estat simplement una reacció reflexa que no es pot controlar. Peròquan la gent decideix
d'enraonar, segurament que té una raó per fer-ho. Aquesta última és la interpretació de la
Isabel. Les persones enraonen per fer saber als altres el que pensen i senten. En altres
paraules: la Isabel interpreta que les persones enraonen per expressar-se i per comunicarse amb altres. Segons aquesta interpretació, no seria pas estrany que, qui no es volgués
expressar ni comunicar amb altres, deixés d'enraonar.

¿Com es relacionen enraonar i pensar?
Tal com ho fOnTIula la Isabel és, certament, una qüestió discutible. ¿Primer pensem i
després enraonem? Enraonar i pensar, ¿són activitats concurrents però independents, o bé
són dos aspectes diferents de la mateixa cosa, tal com una moneda sembla rodona o
prima segons des d'on es mira?

Suposar i falsar
A la línia 17, la Pimi es refereix a "imaginar" en el sentit de "fer una suposició", que
és un altre acte mental. I és un acte mental particularment important quan es vol cridar
l'atenció sobre la possibilitat d'un contra-exemple. Considera el cas d'un venedor de
joguines que ensenya una joguina a uns pares. Li dóna corda, la posa a sobre el taulell i
funciona perfectament. El nen diu: "Però, papa, imagina't que no ens funcionés a sobre
el parquet." [En el llenguatge col.loquial, l'expressió "imagina't" o "suposem" sovint
queda sobreentesa en expressions més lleugeres com ara: "¿I si no ens funcionés ... ?"] El
nen pensa ara en un possible contra-exemple. Aquest és un recurs molt útil en les
discussions filosòfiques, perquè obliga el pensador a tenir en compte els límits dels seus
conceptes. En aquest sentit, lafalsació té més importància que la verificació. El venedor
diu que la joguina funciona, i ho pot verificar tot posant-la a sobre de centenars de
superfícies llises. Però el temor del nen, que la joguina no funcioni, només necessita un
únic contra-exemple que, tot sol, pot falsar [=fer falsa] l'afinnació del venedor.

Raonament hipotètic
Finalment, observa l'esquema de raonament que fan servir la Pimi i la Isabel. La
Isabel comença amb un enunciat del tipus "si... aleshores" [línia 15: "quan les
persones... és perquè... "l. La resposta de la Pimi nega la segona part de l'oració de la
Isabel [línia 17: "imagina't que no volen fer saber... "]. Llavors, la Isabel conclou que si
la segona part del seu enunciat inicial és falsa, la primera part ha de ser igualment falsa.
Així,
Si [quan] enraono, aleshores [és perquè] vull fer saber
als altres el que penso i sento.
Jo no vull fer saber als altres el que penso i sento.
Per tant, no enraono.
Tal com es presenta, la conclusió que treuen és vàlida. És un exemple de com el
raonament formal es troba immers en les converses quotidianes. Amb tot, no cal que
s'examinin els esquemes lògics implicats en aquest punt. Això es farà a La descobena de
l'Aristòtil Mas, que és un programa posterior de Filosofia per a Nens.
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3.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Ho pot evitar l'Anna?

(p. 17,6)

L'Anna, ¿pot evitar de pensar el que està pensant?
Pot

No pot

L L'Anna somia que pega el seu gennà.
2. L'Anna vol pegar el seu gennà.
3. L'Anna voldria ser prou gran per dir-li, al seu
gennà, el que ha de fer.
4. L'Anna té un somni espantós, en què el seu gennà
té un accident de cotxe.
5. L'Anna confia que el seu gennà no voldrà tomar a
veure La Guerra de les Galàxies.
6. L'Anna vol ser una princesa.
7. L'Anna espera tenir millors notes a l'escola.
8. L'Anna decideix tenir més neta la seva habitació.
9. L'Anna decideix que no tomarà a rentar mai més
els plats.
[Vegeu les entrades: "Voluntari/obligatori" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Fer" de Recerca Filosòfica. J

3.1.2 PLA DE DISCU$SIÓ: ¿Es pot evitar?

(p. 17,6)

La gent, ¿pot evitar de sentir i de fer el que sent i fa?
Pot

No pot

1. Només són les 11 del matí i la Lídia té molta
gana.
2. La Júlia vordeixar de rosegar-se les ungles.
3. La Maria voldria ser més amable amb la seva àvia.
4. En Joan confia que l'any vinent serà el primer a
classe d'arinnètica.
5. En Quim té un atac d'esternuts i interromp la
classe.
6. En Marc es passa tota la tarda jugant a futbolí
amb el seu nou programa d'ordinador.
7. La Susanna singlota fon mentre respon una
pregunta a classe.
8. En Rafa decideix d'estar ben assegut quan sigui a
classe.
9. A l'Alba, li agradaria de poder parlar anglès amb
el seu nou veí.
10. La Judit confia que les dents li aniran creixent
menys tones.
[Vegeu les entrades: "Voluntari/obligatori" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Fer" de Recerca Filosòfica. ]
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3.1.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Sempre

(p. 17,7)

¿Què fem sempre?
1. Respirar?
2. Pensar?
3. Digerir aliments?
4. Voler coses?
5. Fer-nos més grans?
6. Tornar-nos més espavilats?
7. Sentir sorolls?
8. Tenir sensacions?
[Vegeu l'entrada "Sempre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
3.1.4 EXERCICI: Suposar, preguntar-se, imaginar

(p. 17,6.8.17)

A. Suposar una cosa és considerar una possibilitat com si fos un fet.
Exemple: "Imagina't (o suposa) que la gent ja no necessités aliments perviure."
[Vegeu l'entrada "Suposar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
B. Preguntar-se una cosa és estar perplex davant alguna cosa misteriosa o bé no
trobar cap explicació.
Exemple: "Em pregunto per què els meus pares vénen avui tan tard a recollir-me."
[Vegeu l'entrada "Preguntar" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica.]

c. Imaginar és visionar una cosa: considerar com serien les coses si succeissin.
Exemple: "Em puc imaginar clarament un unicorn, tot i que els unicorns no
.
existeixen."
[Vegeu l'entrada "Imaginar" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. 1
Dels tres termes anteriors, ¿quin correspon millor a les oracions següents? (Pot ser
que un determinat espai es pugui omplir amb més d'un terme; i, amb tot, encara pot ser
que una de les alternatives sigui rrúllor que les altres.)
1. Lluc:" ..... que hi ha molta gent al món que ...... d'on
treurà el proper
àpat."
2. Marta: "..... que, de sobte, el món deixés de girar. Ni m'ho sé ....... què passaria
després."
3. Bena: "..... per què l'herba és verda i el cel és blau. ¿Tu ..... que hi ha alguna
raó per això?"
.
4. Carme: "Però, ¿tu no ...... pas que algú d'aquesta habitació és un extraterrestre,
oi que no?"
5. Quim: "Vaig aprendre català quan era molt i molt petit. I ara ..... com ho vaig
aconseguir."
6. Marc: "Fingir (simular) és més .que simplement ...... "
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3.15 PLA DE DISCUSSIÓ: Contrastos (p. 17,6-9)

1. ¿Cal que estiguem tristos alguna vegada perquè puguem estar contents altres
vegades?
2. ¿Podria ser que el món sencer fos vennell?
3. ¿Podria ser que tothom fos alt?
4. En aritmètica, ¿has de cometre errors per poder arribar a millorar?
5. ¿Hi ha d'haver gent que sofreixi perquè d'altres s'adonin de la felicitat que
tenen?
6. ¿Pot ser ric tothom?
7. ¿Podria ser que tothom sempre digués mentides?
[Vegeu l'entrada "Contraris" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
3.1 .6 PLA DE DISCUSSIÓ: Silenci

(p. 17,8-9)

1. ¿Seria correcte dir que el silenci és al so com la foscor és a la llum?
2. ¿Seria correcte dir que el silenci és al so com el fred és a l'escalfor?
3. ¿Seria correcte dir que el silenci és al so com el fons d'un quadre és a la cosa
pintada?
4. ¿Ens diuen alguna cosa els quadres, tot i estar "en silenci"?
5. ¿Signifiquen el mateix les paraules "so" i "soroll"?
6. ¿Signifiquen el mateix les paraules "silenci", "tranquil.litat" i "quietud"?
7. ¿Signifiquen el mateix les paraules "silenci" i "pau"?
8. ¿Pot ser que algú vulgui parlar però romangui en silenci?
9. ¿Pot ser que algú vulgui romandre en silenci però parli?
1O. ¿Hi ha silencis que a vegades són enigmàtics?
11. ¿Hi ha silencis que a vegades són eloqüents?
12. ¿Hi pot haver un silenci ple d'odi?
13. ¿Hi pot haver un silenci ple d'amor?
14. ¿Pot ser bonic un silenci?
15. Un silenci, ¿és alguna cosa o no és res?
[Vegeu les entrades "Silenci", "Parlar", "Comunicació" d'aquest Manual; també els
exercicis 3.4 i 11.9 de Recerca Filosòfica. ]
3.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Enraonaricomunicar-se

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(p.17,12)

¿Poden parlar els animals?
Un bebè, ¿pot dir-te què vol?
¿La gent que parla un llenguatge foraster pensa el mateix que nosaltres?
A classe, ¿pots parlar amb el teu amic quan no està permès de parlar?
¿Parles de la mateixa manera amb tothom?
¿T'és més fàcil de parlar amb el teu millor amic que no pas amb els altres
companys de classe?

[Vegeu les entrades "Parlar", "Comunicació", "Silenci" d'aquest Manual; també els
exercicis 3.4 i 11.9 de Recerca Filosòfica. ]
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3.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Perquè? (p.17,12-16)

¿Saps explicar per què els nois i noies dels casos següents actuen així?
1. En Job no ha fet els deures i s'està assegut amb el cap recolzat a sobre la taula.
2. A la festa d'aniversari de la Maria, només hi han vingut tres nens, i ella no vol
participar en cap dels jocs.
3. En Pere fa campana.
4. La mare d'en Lluís toma de la feina amb mal de cap i mana a en Lluís que
s'endreci l'habitació.
5. L'amo del pare d'en Quim ve de visita, i el pare fa sortir en Quim a jugar.
6. En Quim veu la peLlícula Bambi i surt del cinema plorant
7. Tot jugant a pilota, en Tomàs cau per terra i inicia una baralla
[Vegeu les entrades: "Causa", "Raons" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Descripcions i explicacions" de Recerca Filosòfica. ]
.3.1.9 PLA DE DISCUSSIÓ: Sentiments privats(p. 17,17-18)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Hi ha algú que conegui els teus sentiments millor que tu mateix/a?
¿Com ho saps, allò que penses i sents?
¿Com ho saps, allò que els altres pensen i senten?
¿T'agradaria de saber el que un altre nen pensa i sent?
¿Pots saber allò que un animal pensa i sent?
L'autor d'una història, ¿hauria d'explicar els sentiments privats dels seus
personatges?

[Vegeu les entrades: "Sentiments privats", "Empatia" d'aquest Manual; "Entendre els
altres", "Ment d'un altre" de Recerca Filosòfica; "Posar-se en lloc d'un altre" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

Episodi 2 (pàg. 18)
Treure conclusions precipitades
La Pimi comença aquest episodi tot tallant en Tomàs amb el seu "i I tant !", com si
qualsevol que tingués una mica d'enteniment hagués d'haver triat ja la criatura
misteriosa. A més, fa una inferència equivocada a partir del que ellll pregunta: perquè
treu la conclusió que ellll està demanant que reveli la seva criatura misteriosa, però ell no
l'hi demana pas, això.
,
[Vegeu l'entrada "Conclusions precipitades, treure" a l'Index temàtic d'exercicis de
Recercafilosòfica. ]

Demanar ajut a un company de classe
ElIll demana que li doni alguna idea. El que li diu, de fet. és això: No et demano pas
que em diguis quina és la teva criatura misteriosa, ni et demano tampoc que em diguis
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què hauria de oiar jo com a criàtura misteriosa Només et demano que em donis idees que
jo PFgui considerar com a possibilitàts.
' .''.. ;
,
Es llavors que la Pimi decideix de prendre-li el pèl i li suggereix l'unicorn. Es ben
manifest, doncs, el contrast entre la benintencionada petició d'ajuda d'ell -observi's que
ho demana a un company i no al mestre- i la maliciosament enginyada trampa de la Pimi.

La plausibilitat dels unicorns
La Pimi suggereix un unicorn, que és una criatura de ficció que, tanmateix, té una
considerable plausibilitat. Encara que mai ningú n'hagi trobat cap rastre, els unicorns són
plausibles perquè la gent pensa que en sap prous coses com per poder-ne donar
definicions, tal com fa la Pimi en aquest cas.
Els unicorns són plausibles també perquè la nostra mitologia conté moltes coses que
els descriuen. Per exemple, es creia que un unicorn podia purificar un estanya base de
submergir-hi la banya. (I aquesta és una habilitat que certament faria que els unicorns
fossin molt útils avui dia.) Els unicorns -manyacs i bonics com són- han estat
considerats sagrats per molta gent.

La definició de la Pimi
Valdria la pena examinar la definició que la Pimi dóna d'unicorn. Diu que és com un
cavall, però que té una banya llarga i punxeguda que li surt del mig dei front En altres
paraules, la seva defmició inclou 1) un símil (els unicorns són com cavalls), i 2) un tret
diferenciador (però té una banya que li surt del mig del front). Una manera molt
respectable de definir un tenne consisteix a trobar, primer, el gènere al qual pertany i a
trobar, després, el tret diferenciador que el distingeix de tots els altres exemples d'aquell
gènere.

Definició i existència
Un aspecte menys obvi de l'entremaliadura de la Pimi és que la gent tendeix a pensar
que, quan una cosa pot ser definida, també ha d'existir, i que, quan una cosa pot ser
definida i visualitzada, ha d'existir per força. En aquest últim cas, sembla que la pretensió
que té d'existir és molt sòlida, però no és pas així.

Significat i veritat
El cas de l'unicorn subratlla la distinció entre significat i veritat. Moltes criatures
misterioses són significatives com a símbols perquè la gent les pot visualitzar fàcilment,
les pot apreciar molt o pot fer abundoses associacions en relació amb elles. Aquestes
criatures poden ser poderosament significatives en una determinada cultura, però la seva
significació simbòlica no té res a veure amb la veritat dels enunciats sobre la seva
existència. Els unicorns no existeixen. Això és veritat. Però, d'això, no se'n segueix pas
que la noció d'unicorn sigui, per tant, una noció sense significat. Els significats
simbòlics juguen un paper molt influent en l'experiència humana.
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3.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: El zoo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(p. 18,9-11)

¿Quins tipus d'animals hi ha al zoo?
¿Per què no hi ha gossos als zoos?
¿~er què és bo per a la gent que hi hagi zoos?
¿Es bo per als animals d'estar en zoos?
Per als animals, ¿és mfllor d'estar en el zoo o en un medi natural?
¿Està bé de mantenir els animals en gàbies?
¿Estaria bé que es permetés que els animals es barallessin entre si en els zoos?
¿Els hauríem d'ensenyar coses, als animals dels zoos?

[Vegeu les entrades: "Zoo" d'aquest Manual; "Animals" i "Coses, tipus diferents de"
de Recerca Filosòfica.]
3.2.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Acceptar i demanar ajuda (p.18,9)

¿Qui hauries d'ajudar? ¿De qui hauries d'acceptar ajuda?
¿Has d'ajudar un company de classe a trobar un tema per una redacció?
¿Has de deixar que algú copiï els deures que tu has fet?
¿Has de deixar que algú vegi la redacció que estàs preparant?
¿Has d'explicar a un company de classe com es fa una redacció?
Si el teu millor amic (o amiga) et vol copiar la redacció, ¿l'hi has de deixar fer?
La teva àvia t'ha donat 6 fotos per un treball de curs, i tu només en necessites 4.
¿Has de donar les altres dues als teus amics?
7. Has de recollir notícies dels diaris i la teva mare te'n dóna 10. ¿Les has
d'acceptar?
8. T'assabentes que la teva tia ha de repartir, en nom de l'empresa on treballa, cent
lots escolars de caramels. ¿Li demanaràs que els doni a la teva escola? ¿O a la teva
classe? ¿O que te'ls doni a tu per repartir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[Vegeu l'entrada "Ajudar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis de Recerca Filosòfica.]
3.2.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Ser dolent i fer comparacions exactes

(p. 18,12)

1. ¿~'és dolent amb els altres si es treu un 10 a totes les matèries?
2. ¿Es dolent el mestre que exposa públicament tots els exàmens, fins i tot els dels
alumnes suspesos?
3. ¿S'és dolent si es tria l'alumne que canta millor de la classe perquè canti al teatre
de l'escola?
4. ¿S'és dolent si es pren el pèl als nanos que són baixos?
5. Els Reis et ponen el joc electrònic més modern. ¿Ets dolentia si no hi deixes
jugar als altres nens?
6. ¿S'és dolent si s'envia al director un alumne que s'ha ponat molt malament a
cljisse?
.
7. ¿Es dolent el que fa saber a la mare d'algú que el seu fill l'ha pegat?
32.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Estar en paus

(p. 18,13-15)

1. Si deixes 100 ptes. a un teu amic i te les toma, ¿esteu en paus?
2. Si el teu amic et parla i tu deixes de parlar-li, ¿esteu en paus?
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3. Si la teva mare et clava una sqrra i tu, quan ets més,gran, claves una surra als
teus fills, ¿estàs fent les paus?
4. Si el teu amic és desagradable amb tu i després l'atropella una moto, ¿esteu en
paus?
5. Si el teu pare et renya i tu no li dónes un encàrrec telefònic que has rebut per
ell, ¿esteu en paus?
[Vegeu l'entrada "Bé/no està bé" de l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
3.25 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Quèésrea1?

(p. 18,26-27)

1. Dinosauris
2. Frankenstein
3. Gossos sense pèls
4. Anguiles elèctriques
5. Tom Sawyer
6. El Gras i el Prim
7. Els pensaments de la gent
8. La Guerra Revolucionària
9. L'any 2000
10. Els ovnis
[Vegeu l'entrada "Real" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica.]
3.2 .6 EXERCICI: Definició

(p. 18,20-21)

La Pimi diu que un unicorn "és com un cavall, però té una banya llarga i punxeguda
que li surt del mig del front".
Quan diu que l'unicorn és "com un cavall", intenta suggerir una classe de coses a la
qual podria penànyer, una cosa més familiar que no pas "la classe dels animals
imaginaris".
Quan es refereix a la banya de l'unicorn, parla d'un tret que faria que els unicorns
fossin clarament diferents dels altres membres de la classe dels cavalls.
Així, doncs, dues coses caracteritzen els primers intents per definir un nom:
1) trobar una c1~sse familiar de coses a la qual pertanyi la cosa en qüestió; i
2) especificar en què es diferencia aquesta cosa particular de tots els altres membres
de la seva classe.

1. SUPOSEM QUE
HAS DE DEFINIR:
1. Balancí
2. Motocicleta
3. Rierany
4. Texans
5. Llibreta
6. Pupitre

7. Arbre
8. Bota
9. Mamut

PODRIES DIR:
"És com una cadira nonnal, però té ........ "
"És com una bicicleta, però ............... "
"Es com un riu , però .......... ............ "
"S'
' ....... .... ....... "
, on com pantal
ons, pero
"çs com un llibre, però ...... .. ... ........ "
"Es com ....... , però no s'usa per menjar- hi, sinó
pçr escriure-hi."
"çs com ....... , però molt més alt."
"Es com ....... , però arriba gairebé fins al genoll."
"Era com ...... , però molt pelut."
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II. Dóna ara les teves pròpies definicions de:
Camió
Llangardaix
Dirigible
Urpa
Màscara
Muntanya
Gennen
Destral

Cordó de sabata
Noticiari
[Vegeu l'entrada "Definició" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

Episodi 3 (pàgs. 19-20)

El pensar entès com un rastreig de les relacions d'una experiència
En aquest episodi la Pimi reflexiona sobre una experiència immediata, cosa que
prèviament no havia fet mai tan a fons. La Pimi pensa: ¿què és el que fa que em caiguin
les dents, i què passarà si totes cauen i no són substituïdes per dents noves? La Pimi,
doncs, reflexiona sobre la seva intrigant experiència actual, remuntant-la a les seves
causes i preveient-ne les conseqüències; i, en fer aquesta reflexió, es troba immersa en un
paradigma del pensar.
El pensar arrenca d'una dificultat viscuda
Observi's que abans la Pimi havia estat pensant sobre l'excursió al zoo i que allò que
la va interrompre va ser que es va adonar que tenia algunes dents a punt de caure. Heus
aquí una dificultat que ella sent per primera vegada, i es pregunta -sembla que per
primera vegada- què passarà si no n'hi vénen, de noves. La resposta del seu pare li
provoca encara més problemes, perquè ja s'imagina amb dents postisses a nou anys.
(Pots demanar als teus alumnes que es dibuixin a si mateixos amb dents postisses i
mirant-se al mirall.)
Personificació de coses
La Pimi pregunta al seu pare: "Pare, ¿com ho sap una dent que ja ha de caure?"
Sembla que la Pimi comet un error força comú, que consisteix a atribuir raonament humà
a les coses. La seva projecció animista de les característiques humanes al món físic fonna
part de la tendència infantil de veure i de dibuixar el món amb una determinada fesomia.
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Raonament analògic
La Pimi ofereix una resposta plausible a la seva pregunta: "¿Què passarà si no me'n
vénen de noves?" ¿Per què, en comptes de posar-se dents postisses, no es poden plantar
les llavors de les dents, tal com es planten les dels arbres? En aquest cas, la Pimi està
raonant de manera analògica. Els arbres tenen arrels i la gent els planta. Les dents tenen
arrels: ¿es podrien plantar també? L'analogia és molt plausible.

¿És incoherent el pare de la Pimi?
En aquest instant, el pare de la Pimi, que sembla a punt d'adonnir-se altra vegada,
comença a parlar dels llangardaixos, i la Pimi fa observar que el que ell diu és almenys
inconsistent, i potser totalment incoherent. La Pimi no veu que hi hagi cap relació entre
les cues dels llangardaixos i les dents.

3.3.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Tenir dos jocs de dents

(p. 19,11-16)

1. ¿Coneixes cap altra criatura, a part dels humans, que tingui dos jocs de dents?
2. ¿Poden alguns humans tenir més de dos jocs de dents?
3. Si hem d'acabar perdent el primer joc de dents, ¿perquè ens hem d'amoïnar per
mantenir-les?
4. ¿Entre les dents de llet i les segones, hi ha cap altra diferència que el fet que les
unes vénen abans que les altres?
5. Les coses que passen més tard en la vida d'una persona, ¿són per això millors
q~e les coses semblants que passen abans?
6. ¿Es veritat que, si un caiman perd una dent, sempre sOfÓrà una dent nova per
substituir la vella?

3.32 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Quanésfalsa unacosa? (p.19,19)
1. Si algú té un ull artificial, ¿direm que és un ull "fals"?
2. Si algú porta dents postisses, ¿direm que són dents "falses"?
3. ¿Et saps imaginar alguna circumstància en què diries que la façana d'un edifici és
falsa?
4. ¿Et saps imaginar alguna circumstància en què diries que una planta és falsa?
5. ¿Poden ser falses les paraules?
6. ¿Poden ser falses les preguntes?
7. ¿Poden ser falses les exclamacions?
8. ¿Poden ser falses les oracions gramaticals?
9. ¿Hi ha cap diferència entre ser fals i ser erroni?
10. ¿Hi ha cap diferència entre ser fals i ser incorrecte?
11. Un amic fals, ¿és un amic infidel?
12. ¿Hi ha alguna cosa falsa en el fet de portar ulleres?
13. ¿Hi ha alguna cosa falsa en el fet de portar perruca?
14. Una màscara, ¿és una cara falsa?
15. Si algú porta un carnet de conduirrobat, ¿ja per això es tracta d'un carnet de
conduir fals?
[Vegeu les entrades: "Veritat, verdader/fals", "Fals" d'aquest Manual; "Veritat" de
Recerca Filosòfica. ]
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3.3.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Les dents postisses, ¿són realment falses? (p.19,19)

Busca, a la columna de la dreta, la paraula (o paraules) amb el significat més proper a
cada "verdader (veritat)" o "fals" de les oracions del costat esquerre. En altres paraules:
busca un sinònim, o més d'un . (Quan dues paraules tenen el mateix significat, són
sinònimes l'una de l'altra.)
1. Joan:" i Maria, jo no puc ser fals amb tu!"
2. Miquel: "L'eslògan va ser un verdader encert."
3. Rosa: "Sí, és una verdadera còpia de la meva
cana."
4. Guillem: "Contesta, si et plau, amb un enunciat verdader. "
5. Lluís: "Van donar a la policia un infonne
fals. "
6. Quim: "És verita1 que dic mentides."
7. Rita: "Les arracades de l'àvia de la Maria són
falses. "
8. Bena: "Reconec que el que ahir us vaig dir no
no era veritat. ..
9. Toni: "Si un enunciat es basa en fets, dic
que és verdader . ..
10. Lluc: "Aquests rumors són fa/sos, perquè no
es basen en fets."

fiable
perfecte
raonable
fidel
exacte
correcte
absolut
insincer
genuí
deshonest
incorrecte
infundat
fonamentat
postís
honest
sincer
artificial

autèntic
irreal

incert
complet
erroni
cert
simulat
de fantasia
legítim
just
real
objectiu
[Vegeu les entrades: "Veritat, verdader/fals", "Fals" d'aquest Manual; "Veritat" de
Recerca Filosòfica.]
3.3.4 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Poden tenir pensaments i sentiments les coses?
(p. 19,22)

1. La Pimi pregunta "com ho sap una dent que ja ha de caure". ¿Es tracta només
d'una manera de parlar o bé creu realment que la dent pensa?
2. ¿Potser es fon a la primavera la neu, perquè "sap quan s'ha de fondre"?
3. Els teus peus, ¿coneixen el camí de casa?
4. Quan un gos perdut troba el camí de casa, ¿el troba perquè coneixia el camí?
5. Quan algú diu "el cel està amenaçador", ¿vol dir que el cel usa un llenguatge
amenaçador?
6. L'aspecte del cel amenaçador, ¿s'assembla al de la gent que usa un llenguatge
. amenaçador?
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7. Quan algú diu "el narcís és una flor alegre", ¿vol dir que els narcisos riuen i estan
contents?
8. ¿Tenen els narcisos l'aspecte i la manera d'actuar que tenen les persones que estan
alegres?
9. Quan algú diu "la música és trista", ¿ vol dir que l'orquesta fa sons que tenen
sentiments d'infelicitat?
10. ¿Estan aquells sons organitzats tal com ho estan els teus sentiments i pensaments
en els moments en què estàs trist?
[Vegeu les entrades: "Pensaments, coses/pensaments" d'aquest Manual i de Recerca
Filosòfica; "Sentiments, tenir i mostrar" de Recerca Filosòfica.]

3.3.5 EXERCICI: Somnis i somiar

(p. 20,20)

Completa les analogies següents, i assenyala les que creguis que no funcionen.
1. Els somnis són a somiar com
1. els pensaments són a
2. les preguntes són a
3. les respostes són a
4. els records són a
5. els tremolors són a
6. les esperances són a
7. els dubtes són a
8. la respiració és a
9. la tos és a
10. els xisclets són a

11. Donnir és a despertar-se com
1. la nit és a
2. l'hivern és a
3. la mort és a
4. la ignorància és a
5. la bellesa és a
[Vegeu les entrades: "Somiar (despert)" i "Analogia" d'aquest Manual; "Somnis"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

3.3.6 EXERCICI: El que significa la paraula "ment"

(p.20,26)

Se'ns diu que la pota del somni no s'acaba de decidir. Heus aquí un altre cas on
s'atribueix un acte mental a una cosa. Examinem ara algunes expressions on apareix la
paraula "ment", i veurem a què s'atribueixen i quins diferents matisos presenten.
A)

1.
2.
3.
4.
5.

"Té una.ment molt obtusa."
"Té una mentalitat molt oberta"
"És una ment esquizofrènica."
"Una ment sana només es dóna en un cos sa."
"Examinem quina és la ment del legislador."
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

"Han après a calcular mentalment."
"Conec la meva pròpia ment"
"És una ment privilegiada. "
"Mentalment està molt sa."
"Mentalment no va gaire enllà, però és una bona persona."
"Va fer moure aquell objecte només amb la seva ment. "
"St. Ignasi de Loiola recomana l'oració mental en els seus
escrits."
13. "Té una gran confusió mental."
14. "Mentalment ja sóc de vacances."
15. "Cal entrenar-se força per arribar a posar la ment en blanc."
B)

1. "M'ha vingut a esment la resposta quan ja era massa tard."
2. "No tenia esment que t'havies casat."
3. "Para esment en el que fas."
4. "No me l'esmentis mai més."
5. "Pren esment en això que et diu el mestre."
6. "Mentalitza't bé, abans de jugar el partit."
C)

~

¿Hi ha alguna diferència entre els usos de la part A i els de la part B?

[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]

Episodi 4 (pàgs. 21-23)

L'entremaliadura de la Pi mi a l'ascensor
Al final del primer paràgraf, i en relació amb els botons de l'ascensor de la casa de la
Isabel, la Pimi diu: "Em sembla que no ho tomaré pas a fer." Podries començar aquest
episodi tot preguntant als alumnes per què creuen que ho diu, això, la Pimi.

Comptar dues vegades les mateixes coses
La Cuca no sap distingir entre la manera de referir-se a les coses quan són
considerades individualment -a saber, de manera distributiva- i la manera de referir-s'hi
quan són vistes com a grup -a saber, de manera col.lectiva-. L'error de la Cuca és que no
entén la distinció i, per tant, compta dues vegades el mateix grup de persones. Parla de
les seves ties, dels seus oncles, cosins, etc., i llavors parla de la seva famIlia, com si la
famIlia fos una cosa de més a més de les persones que acaba d'anomenar.
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Errors categorials
L'error de la Cuca acostuma a ser conegut com un "error categorial". Suposem que
algú acaba de passar una revisió mèdica, i que li han dit que totes les pans del seu cos
funcionen bé i que, a més, té una "bona constit~ció". Però, ¿tenim "una constitució" a
més del conjunt de les funcions del nostre cos? Es com dir que has comprat arròs, llet i
cacau al supennercat i que, a més, has comprat comestibles. Els comestibles no són una
categoria a part: l'arròs, la llet i el cacau són comestibles.

Parents i famílies
La Isabel i la Pimi miren d'explicar-ho a la Cuca, però ella més aviat queda perplexa
Li expliquen que les famílies es composen de parents, i que cada fannlia conté un conjunt
diferent de parents. El resultat d'això és que no hi ha dues fannlies que siguin iguals.
Suposem que hi hagi dos bessons idèntics: en Joan i la Maria. ¿Tenen la mateixa família
tots dos? No. En Joan és parent de la Maria, però no és pas parent de si mateix.
Igualment, la Maria és parenta d'en Joan, però no és pas parenta de si mateixa.

Les famílies com a sistemes de relacions
A la p. 21,15 s'insinua quina és la naturalesa de les relacions familiars. La conclusió
que en treu la Cuca és que, tot i que diferents famílies contenen diferents individus, les
famílies s'assemblen entre si com a sistemes de relacions.

Relacions familiars i relacions militars
El que la Cuca vol dir potser es pot iLlustrar amb una altra analogia. Considerem dos
exèrcits, per exemple, el britànic i l'americà. Evidentment, contenen soldats diferents,
però estructuralment poden ser similars, en tant que són similars, en els dos exèrcits, les
relacions entre els sots-oficials i els oficials, i entre els diversos nivells de l'escalafó.

Relacions familiars i analogies
Hi ha una semblança entre analogies i relacions familiars. Una analogia suggereix que
hi ha una semblança entre dues relacions; els gatets són als gats com els cadells són als
gossos. De la mateixa manera, la relació germà-germana en una família és similar a la
relació germà-germana en qualsevol altra família, encara que les persones individuals
siguin diferents.

Els límits del raonament analògic
Quan els termes s'omplen amb individus reals, les comparances esdevenen molt més
problemàtiques. Un gatet concret es pot componar en relació als seus pares de manera
molt diferent a com es compona un cadell concret en relació als seus. Semblantment, la
relació entre la combinació germà-germana que representen Hansel i Gretel és una relació
molt diferent de la relació entre un germà i una germana que s'estiguin barallant
contínuament
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¿Ho entén la Cuca?
Seria una bona idea que preguntessis als alumnes què creuen que significa l'última
frase de la Cuca. Si et diuen que, pel que es veu, totes les explicacions de la Isabel i de la
Pimi no han ajudat pas gaire a la Cuca, aleshores sabràs que els teus alumnes han entès el
missatge. Si no et poden dir això, aleshores sabràs que probablement també ells troben
encara poc clar el contingut d'aquest episodi.
3.4.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Tenir germans, germanes i altres parents
(p. 21,6-7; 22,9-10)

Contesta cada pregunta i dóna una raó.
1. ¿~s millor ser el més gran, el més jove o estar pel mig?
2. ¿;s millor tenir només germans, només germanes, o germans i germanes?
3. ¿;s millor ser un dels bessons o un dels trigèmins?
4. ¿Es millor ser fill únic i no tenir cap germà ni cap germana?
5. ¿Podria la teva mare tenir un germà o una germana més petits que tu?
6. ¿~odria ser que un bebè d'un any fos l'oncle d'algú?
7. ¿;s possible que els nens siguin més grans que els seus pares?
8. ¿Es possible que cada persona tingui un bessó secret en algun lloc del món?
9. Si els teus pares no han tingut fills,¿significaaixò que tu no en tindràs?
10. Si un home es casés amb la seva tia, ¿esdevindria oncle de si mateix?
[Vegeu l'entrada "Parentiu" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
3.4.2 EXERCICI: Dies de festa (p. 21,10)

Indica, a l'espai de la dreta, per què es tracta de dies de festa:
1. Tots Sants:
2. Sant Jordi:
3. El diumenge:
4. El dissabte:
5. Nadal:
6. Sant Esteve:
7. Pasqua:
8. El 12 d'octubre:
9. Sant Joan:
10. Un dia de pont:
11. Un dia de vaga:
12. El primer de maig:
13. El 6 de desembre:
14. El6 de gener:
15. L'lI de setembre:
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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3.4.3 EXERCICI: FamI1ia

(p.21,15-17)

I. Indica si es tracta de famílies o de membres de families:

Familia

Membre de
famflia?

1. U na paperera
2. Un cau
3. Una tia
4. U na escola
5. Els Rolling Stones
6. Un nen
11. Fes la llista de cinc membres d'una família. (Per exemple, una mare.)
1.

3.
4.

5.
[Vegeu les entrades: "Família", "Pertànyer a" d'aquest Manual; "Classe, concepte de",
"Parts i tots" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]
3.4.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Entendre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(p.21,28)

¿Què significa dir que algú entén el joc de bitlles?
¿ Què significa dir que entens el teu millor amic?
¿Entendre el teu millor amic és diferent d'entendre el joc de bitlles?
¿Què significa dir que entens els deures d'aritmètica?
¿Entendre un problema d'aritmètica és el mateix que entendre el teu gos?
¿Què significa dir que entens el teu gos?
¿ Què significa dir que entens un poema?
¿Entens un poema de la mateixa manera que entens el teu gos?
¿Què significa dir que entens la teva àvia?
¿Entens el teu avi de la mateixa manera que entens la teva àvia?
¿Entens en futbol?
¿Entens el sentit del Nadal de la mateixa manera que entens en futbol?
¿T'entens tu mateix?
¿Entens per què fas les coses que fas?
¿T'entens tu mateix de la mateixa manera que entens el teu pare?

[Vegeu l'entrada "Entendre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis de Recerca Filosòfica.]
3.4.5 EXERCICI: Inferència de relacions familiars

(p.23,3-5)

1. Si la Maria és la germana de l'Aleix, ¿l'Aleix és la germana de la Maria?
2. Si en Carles és el germà gran de l'Elvira, ¿l'Elvira és la gennana gran d'en
Carles?
3. Si la Diana és la neboda d'en Francesc. ¿en Francesc és l'oncle de la Diana?
4. Si en Tornàs és el cosí de l'Eduard, ¿l'Eduard és el cosí d'en Tomàs?
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5. Si alguns dels teus cosins són nois, ¿significa això que
a. tots els teus cosins són nois?
b. alguns dels teus cosins són noies?
c. cap dels teus cosins no és noia?
d. no és veritat cap de les respostes anteriors?
6. Hi ha dos germans: en Miquel i en Joan Enric. Cadascun té una germana.
¿Significa això que hi ha dos germans i dues germanes a la família?
7. Si tu ets la filla gran de la teva mare, ¿la teva gennana ha de ser la filla petita
de la teva mare?
8. Si ets fill únic, ¿significa això que el pare del teu pare és el teu únic avi?
9. Si ets el més petit de 20 fills, ¿significa això que tens germanes?
10. ¿Estan emparentades entre elles les teves àvies?
[Vegeu l'entrada "Parentiu" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

3.4.6 PLA DE DISCUSSIÓ: Errors categorials (i altres)

(p. 23, 17 - 18)

¿Hi ha alguna cosa incorrecta en els casos següents?
1. Raquel: "A la nit vaig sentir un soroll i vaig anar a veure què passava, però encara
estava mig adormida."
Esteve: "¿I com t'ho vas fer per estar mig al llit i mig aixecada?"

2. Sara:" ¿Què vas agafar per anar a acampar?"
Fina: "Vaig agafar les bambes, el raspall de dents, tres samarretes, i les
vacances d'estiu."
3. Sara: "¿Va ser gaire llarg el campament?"
Fina: "Unes tres setmanes i trenta metres."
4. Ricard: "Aquella taula, l'aguantaven les quatre potes; la vaig agafar, doncs, i la
vaig fer aguantar a terra."
5. Gabriel: "Al meu gennà, li agrada molt jugar. Juga a la puça, a futbol, a dames, i
a moltes altres coses. Però, quan juga amb l'anell, no guanya mai. "
[Vegeu les entrades: "Errors, categorials" d'aquest Manual; "Errors part/fot i Tot/Part"
de Recerca Filosòfica. ]

3.4.7 EXERCICI: Anàlisideproblemesderaonament
Molt sovint, els acudits es basen en l'engany del lector o de l'oient, que esperen una
línia determinada de raonament i que descobreixen que hi ha una altra línia de raonament
-molt sorprenent- que és igualment plausible.
Una altra cosa que els lectors troben divertida és que l'acudit comenci a un nivell
plausible, de sentit comú, i que després passi a l'absurd o cometi una fal.làcia lògica.
En molts acudits, hi ha implícit el suggeriment que un és força més -o menysintel.ligent del que es podia esperar. Ens sorprèn sobretot que algú assenyali diferències o
semblances que no havíem pensat que existien. Ens fan riure la frescor de la interpretació
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i la originalitat del comentari. D'altra banda, quan algú no. arriba a advertir allò que per
nosaltres és una diferencia o una semblança òbvia, tendiIn a burlar-nos, amb aire de
superioritat, de l'''estupidesa'' d'aquella persona.
Els casos següents presenten alguns acudits i també algunes qüestions que poden
ajudar a enfocar la teva anàlisi de l'acudit corresponent.
1. Mireia: "A la nostra classe, la meitat
el dels nanos treballa;i l'altra
meitat donn."
Toni: "Ostres! Això sí que és curiós: a
la nostra classe és justament a
l'inrevés. "

¿Diu en Toni
mateix que la Mireia, tot i que
es pensa que ella
diu el contrari?

2. Maria: "¿Què fa riure a la gent?"
David: "Qualsevol cosa divertida."
Maria: "¿Què és una cosa divenida?"
David: "El que fa riure a la gent."

¿Hi veus cap connexió entre la
primera i la segona resposta
d'en David?

3. Cati (al telèfon): "Doctor, ¡el nen que
vigilava se m'acaba d'empassar la
pluma!"
Metge: "¡ Vinc de seguida! ¿Què farà mentrestant?"
Cati: "Em sembla que hauré d'escriure
amb llapis."

¿És ambigua la
pregunta "¿Què
farà?" Si ho és,
¿quines serien
les interpretacions alternatives?

4 . Roger: "Voldria una pizza, si's plau."
Dependent: "¿N'hi faig sis troços o vuit?"
Roger: "¡Sis! ¡No me'ls podria menjar de
cap manera vuit!"

¿És un cas en què
en Roger veu una
diferencia que
nosaltres no
veiem?

5. Mestre: "La teva cara em resulta molt familiar. ¿Que tens un germà bessó
que va estar a la meva classe
l'any passat?"
Alumne: "No, senyor mestre. L'any passat
em va susprendre i repeteixo curs. "
Mestre: "Hmmmm. ¡Quina semblança tan
extraordinària! "

¿Pot algú assemblar-se a si mateix?

[Vegeu l'entrada "Acudits" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

3.4.8 EXERCICI: Començar aquesta història
tu

El fragment següent és el final d'una història. Li falta un començament. Això és el que
has de subministrar:

"De sobte, el pilot va anunciar: '¡Atenció tothom! ¡Hem aconseguit abaixar el tren
d'aterratge i ara podrem aterrar sense perill!'
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----- -- - - - - - - - - - - - - - --

Uns minuts després, l'enorme avió es posava a la pista de l'aeropon i, al cap de poc,
la Lluïsa i en Guillem parlaven als seus pares de l'emocionant viatge que havien tingut.
- '¡Mare meva! -va dir la Sra. Garriga-. ¡He estat una estona tement que hauríeu de
fer un aterratge de panxa!'
- 'Apa, mama -va dir rient la Lluïsa-, ¡això només ho fem quan esquiem!'"
[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS

3.1.9:
En aquest exercici es toquen qüestions molt difícils i debatudes. Segurament que no
arribareu a cap resultat que us acabi de satisfer. No us hi amoïneu. El que, cenament,
convé, en aquests casos és evitar els perills més grossos: i un dels grans perills de
qualsevol investigació de conceptes relacionats amb la ment consisteix a creure que la
proximitat al fenomen et dóna major capacitat per entendre'l. Això és radicalment fals. El
fet que es tracti dels meus sentiments o pensaments no significa encara ni que quedin
absolutament ocults a la percepció dels altres ni tampoc que jo els entengui sempre millor
que els altres. (En això es basa justament el fet d'anar a buscar consell en moments
imponants, quan pensem que un familiar o un amic, justament per la seva posició una
mica més distant, serà també capaç d'un judici millor, més objectiu i més desapassionat.)
A més, els sentiments o pensaments "interns" necessiten algun tipus de criteri "extern"
per ser entesos. Al cap i a la fi, han de ser relacionats, identificats, experimentats i, en la
. majoria de casos, verbalitzats. Sovint sembla com si les experiències privades,
particulars, internes, fossin absolutament úniques, originals i incomunicables. Però, ni
les nostres experiències són tan úniques -les tenim en un medi humà i cultural que és una
herència comuna-, ni són tampoc tan incomunicables. Perquè si fos veritat que "només
jo" sé el que em passa (que és el que afinna el "solipsisme"), si fos veritat que el que em
passa és radicalment incomunicable, aleshores m'hauria de preguntar: ¿i com ho sé jo, el
que em passa? ¿I com ho entenc jo mateix? Perquè jo també parlo el llenguatge dels
altres, aquell llenguatge en què sembla que l'experiència no és comunicable. ¿Com me'l)
parlo, doncs, jo mateix d'aquesta experiència? ¿Com l'assimilo, com la racionalitzo, com
la reflexiono? Si jo mateix l'entenc, ¿per què no la puc fer comprensible pels altres? I si
no la puc fer comprensible pels altres, ¿estic segur que jo mateix l'entenc? ¿Hi pot haver
una mena de "llenguatge privat" que no entengui ningú més que jo?
Molt sovint, quan s'accentua aquesta radical originalitat, privacitat i incomunicabilitat
de les experiències personals, el que de fet es vol fer és accentuar que una "vivència" no
pot ser mai totalment reconstruïda amb altres mitjans. I això sí que és cen. Cada vivència,
cada fet, cada expressió, són el que són i no poden ser intercanviades sense algun tipus
de pèrdua. Això és veritat. Però això no vol dir que no puguin ser comunicables. La
humanitat ho ha fet i ho ha anat intentant sempre. A vegades, el desplegament de nous
mitjans expressius (poètic, artístic, gestual, etc.) ha contribuït precisament a acostar-se de
manera completament nova i diferent a fenòmens que, així, han pogut ser copsats i
entesos. (La relació entre sentiments i expressió musical és ben coneguda i acceptada: no
solament s'expressen sentiments a través de la música, sinó que la música evoca i
provoca sentiments.)]

3.4.6:
Les expressions d'aquest exercici sonen estranyes perquè, cada vegada, hi ha una
paraula que és usada alhora de dues maneres diferents, i això fa que les paraules no
semblin lligar amb les idees i coses amb què estan relacionades.
En el número 1, per exemple, la paraula "mig" s'usa per referir- se a una condició
(estar adormit) i també per referir-se a un objecte físic (mig cos).
En el número 4, "l'aguantaven les quatre potes" vol dir que la taula s'aguantava
gràcies a les seves quatre potes; en canvi, "fer-la aguantar a terra" indica simplement que
no està penjada sinó que toca a terra. Ja es veu, doncs, que es tracta de dues coses
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diferents. que no s'exclouen ni es poden enfrontar l'una a l'altra; perquè la taula. encara
que s'aguanti a terra. s'aguanta gràcies a les potes.
Si aquests canvis de sentit diverteixen els nens o bé els deixen perplexos. demana'ls
que expliquin per què els sembla que resulten tan curiosos.
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AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE
1. ¿Sé el que cada alumne pensa d'en Bernat?
2. ¿Els alumnes són capaços d'identificar 10 actes mentals que ells mateixos
experimentin cada dia? .
3. ¿Tots els alumnes entenen les relacions de fanulia?
4. ¿He fet alguns exercicis de classificació amb els alumnes?
5. ¿He donat als alumnes l'oportunitat de discutir sobre l'amistat, sigui a rel de la
relació Isabel-Pimi, sigui a rel de la relació entre altres alumnes de la noveLla?
6. ¿Sembla que els alumnes s'escolten mútuament amb més atenció quan
discuteixen?
7. ¿Sembla que els alumnes saben partir del que els altres diuen?
8. ¿Són capaços els alumnes d'expressar comparances d'una manera exacta?
9. ¿Sembla que a classe s'està desenvolupant un sentit de comunitat?
10. ¿Procuro, consciennnent, aconseguir per mitjans no coercitius que els alumnes
que no parlen gaire s'impliquin més en les discussions?
11. ¿He donat als alumnes temps ben suficient per discutir "¿Què és real?" i "¿Què és
la ment'>"
12. ¿,Parlo massa durant les discussions?
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DIÀLEG A CLASSE

Data:
Tema:

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT
CAPITOL?:

ELS

ALUMNES

Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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AMB

AQUEST

EXERCICIS DI AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AV ALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant

le~

discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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CANVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPÍTOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capitol:

Literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.licules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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Temes d'aquest capitol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

CAPÍTOL QUA fRE

Episodi I (pàgs. 24-28)

La complexitat de la Pimi
La Pimi es descriu a si mateixa com una persona força complexa. Moltes de les coses
que diu de si mateixa no l'afavoreixen gaire. Tanmateix, també té moltes habilitats i
qualitats atractives que revela a través de les seves accions més que no pas a través de les
seves paraules.
L'anàlisi filosòfica de l'experiència
Una altra característica de la Pimi és la seva propensió a narrar incidents que, a primera
vista, semblen molt simples o trivials però que, en realitat, tenen una inesperada
profunditat filosòfica que es manifesta quan són narrats. En trobem un exemple en aquest
episodi 1 del capítol 4. L'episodi comença amb una discussió a l'hora d'esmorzar,
continua amb un sorollós intercanvi d'acusacions sobre un incident que va passar fa molt
temps, avança cap a una anàlisi de relacions familiars i s'acaba amb la qüestió de què són
les relacions. Llavors, per demostrar l'existència de relacions familiars, s'assenyalen
semblances de família. L'episodi es clou fent referència a dos conceptes filosòfics
importants: la nocip de realitat i la distinció entre "tenir raó" i "estar equivocat".
Conducta provocadora
A l'hora d'esmorz~, la discussió comença perquè la Pimi es queda mirant la Mireia,
que volia menjar. Es pot qüestionar si la conducta de la Pimi és deliberadament
provocadora, tot i que és prou clar que és provocadora, perquè la Mireia respon amb una
puntada de peu. Llavors la Pimi afirma que la Mireia ha començat la baralla i que ella (la
Pi mi) no estava fent res.
¿Fem alguna cosa quan mirem?
La Pimi afirma que mirar no és fer res. En altres paraules: no és un acte. El seu
raonament és interessant. Sosté que mirar no cau sota la categoria dels "actes que fan
alguna cosa". Segurament que es refereix a actes que tenen un efecte. Tanmateix, la seva
pretensió d'innocència no és del tot plausible.
¿És falsa la Pimi?
El lector no pot evitar la sospita que la Pimi mirava la Mireia amb la intenció de
provocar que s'hi tomés i, potser, fins i tot amb l'esperança que, si la Mireia s'hi tomava,
això faria que la seva mare la renyés. Aquesta interpretació imputa a la Pimi motivacions
mesquines i falses. Observi's, però, que la Pimi reconeix que després de sentir-se millor
va continuar cridant igual.
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Fer que els altres se sentin molestos
La Pirrú diu que les seves mirades a la Mireia eren innocents i no feien cap mal.
L'afirmació és discutible. La persona que se sap rrúrada tal com es mira un insecte amb
una lupa, és fàcil que se senti força desconcertada. En situacions així, les persones se
senten víctimes desvalgudes d'actes agressius que les podrien convertir en simples coses.

Simulació i ficció
La Pirrú simula que té mal. Parla amb els alumnes sobre la diferència entre simular (fer
veure) i crear una ficció (fer creure). ¿Són el mateix? El teu objectiu en la discussió és que
els alumnes reconeguin la diferència entre la ficció -que és juganera, fantasiosa i inòcuai la simulació -que està al seIVei d'objectius deliberadament enganyosos. Generalment, la
ficció no planteja problemes morals; la simulació, en canvi, sí.

Investigar l'incident
La mare de la Pimi decideix que valIa pena d'investigar la situació, i comença fent una
pregunta a la Pimi que, de moment, està a la defensiva. La seva mare continua
l'interrogatori tot preguntant-li si la Mireia li ha fet alguna cosa que hagi provocat que ella
estigui tan agressiva. ObseIVi's que la pregunta de la mare és ara molt més concreta i més
fàcil de ser contestada. La pregunta ja no és un vague "¿Per què?", sinó un molt més
in tencionat "¿ Que potser t'ha fet alguna cosa?"

El ressentiment de la Pimi

La tècnica fa efecte, i la Pirrú aboca la seva trista història de com en va ser, de dolenta,
la Mireia quan no li va fer saber la festa de l'Helena. Evidentment, la Pimi havia oblidat la
història. L'havia reprimit. Aparentment, no n'havia parlat mai amb la Mireia, i la Mireia
no va saber mai que la Pimi havia estat fomentant ressentiment durant tot aquest temps.
Etica infantil
La Pirrú obseIVa que era més senzill pensar que en tenia la culpa la Mireia Heus aquí
un exemple del concepte que tenen els nens de l'ètica, segons el qual el món és
responsable de les coses que van malament. Es pot donar la culpa fins i tot a objectes
inanimats. Per això, la gent dóna puntades de peu a les cadires amb què s'ha entrebancat i
dóna la culpa als altres quan hi ha un accident.

Relacions familiars
Ara apareix la qüestió de les relacions familiars. La Pimi diu que s'estimaria més. tenir
la Isabel de germana, i la Mireia diu que això no pot ser de cap manera: ella i la Pimi' han
de ser germanes perquè tenen els mateixos pares. A base d'especificar l'asGendència
comuna, la Mireia ha definit les condicions essencials perquè dues persones siguin
germanes -si són femelles, és clar-o

142

- - --

----

-- - - - - - -- - -- - -

¿Com ho podem dir, si les relacions són reals?
La Pimi discuteix la realitat de les relacions. Ofereix el seu propi criteri de realitat: per
ser real, una cosa ha de ser capaç de ser vista o tocada El seu raonament és sil.logístic:
Només les coses que són reals són coses que poden ser vistes o tocades; cap relació no es
pot veure o tocar; per tant, cap relació no és real.

¿Són perceptibles les relacions?
La Mireia cita les relacions espacials com un contra-exemple. Diu que "ser més alt
que" és una relació, i "qualsevol pot veure que jo sóc més alta que ella". La disputa entre
la Mireia i la Pinú sobre la perceptibilitat de les relacions fa molt temps que dura en
filosofia. Alguns han pensat que només les coses són perceptibles; per a ells, les
relacions estan "en les nostres ments". La gent veu les dues noies i després jutja que una
d'elles és més alta que l'altra. El judici "més alta que" és un acte mental i, per tant, està
"en la ment". D'altres, però, han pensat que les relacions són tan perceptibles com ho són
les coses. El riu es mou en relació als seus marges, i es veu el contrast entre el riu que es
.mou i la costa que està quieta. Aquest contrast que es percep és la relació. Si veiem una
persona dreta sota la llinda de la porta, no és pas cert que primer veiem dues coses (la
persona i la llinda), i que després fem un judici en què una cosa conté l'altra. La relació
no és deduïda, sinó que és percebuda directament.

¿Percebem semblances?
La Pimi adopta, certament, la primera d'aquestes posicions. La Mireia sembla adoptar
la segona. La seva mare procura mitjançar entre les dues. Tanmateix, la mare sembla estar
força a favor de la posició de la Mireia. La prova que presenta és que les relacions
familiars són perceptibles en fonna de semblances familiars. Tal com el proposa la mare
de la Pimi, l'argument pot tenir, de moment, una cena plausibilitat; si s'examinés més a
fons, però, sembla que deixaria les coses tan discutibles com abans. Encara que la boca
de la Pimi s'assembli a la boca del seu pare, ¡percep l'altra gent la relació de semblança
entre les dues boques? La gent podria percebre simplement dues persones i després fer un
judici de semblança.

"Tenir raó" i "estar equivocat" depenen de la definició
La Mireia qüestiona ara el criteri de realitat de la Pinú: una cosa no pot ser real si no
pot ser vista o tocada. La seva mare replica amb l'afinnació diplomàtica que el criteri de
realitat que es tria depèn de la definició que es dóna de realitat. La Pimi diu que això no
l'ajuda a aclarir-se sobre qui té raó i qui no en té. La mare qüestiona que els termes "tenir
raó" i "no tenir raó" siguin aplicables en situacions com aquesta La seva resposta deixa
confosa la Pimi.

Demanar raons
Els temes són aquí extraordinàriament complexos i difícils. Potser seria suficient que
assenyaléssim el fet que la discussió entre la mare i les seves dues filles és un model de
petició d'opinions raonades. Sempre que algú introdueix un terme com ara "relació" o
"realitat", es fan preguntes: ¿Com ho saps? ¿Què vols dir amb això? ¿Per què n'estàs tan
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segur? ¿Què t'ho fa dir? ¿Quina diferència hi ha? Els panicipants en la discussió demanen
proves que recolzin les afmnacions, i raons que donin suport a les creences. Encara que
no arribin a conclusions definitives, el diàleg presenta, almenys, un exemple
d'investigació filosòfica que els teus alumnes arribaran a emular.
4.1.1 EXERCICI: Mirar (p.24,7-12)

Digues si penses que, en les situacions següents, mirar és apropiat (A) o no (NA), i
perquè.
A

1. Vas caminant pel mar amb lluna plena. La llum de la
lluna sobre l'aigua és bonica i contrasta amb la
foscor de la nit. Et quedes mirant la lluna una
bona estona.
2. El teu oncle fa una exposició a casa per ensenyar
algunes de les seves pintures als veïns. Una pintura
, representa una dona molt bonica. Quan la veus,
t'atures i te la quedes mirant una bona estona.
3. Mitja hora més tard, la model de la pintura entra a
l'habitació. Tu estàs assegut en una cadira del
racó. Te la quedes mirant durant 10 minuts.
4. No has vist mai ningú de 90 anys. Vas a casa del teu
oncle i t'hi trobes la seva veïna que en té 91. Té
la pell molt arrugada. Te la quedes mirant una bona
estona.
5. Visites la teva cosina que acaba de tenir una criatura.
La criatura ha fet 2 mesos i té els ulls verds. Quan
la teva cosina et porta a l'habitació de la criatura,
et quedes al costat del bressol mirant la criatura.
6. Vols fer una foto del teu amic amb la màquina nova.
Et quedes prop d'ell tot el matí. Quan s'asseu per jugar
amb els seus cotxes en miniatura, te'l quedes mirant
una bona estona. Després, fas la foto.
7. Amb la classe aneu a fer una visita al zoològic.
Quan veus un gran ós rentador, te'l quedes
mirant una bona estona.
8. Tu i el teu amic aneu amb la mare del teu amic
a recollir el rellotge de ca'l rellotger. Quan arribes
al taulell, veus un rellotge amb en Superman.
No tens diners. Et quedes al taulell mirant el rellotge.
9. T'acaben d'entregar el full d'examen de Mates.
Dónes un cop d'ull als dos primers problemes
i veus que no els saps fer. Et quedes mitja hora
mirant el full d'examen.
[Vegeu l'entrada "Veure" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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4.1.2 EXERCICI: ¿Què significa la paraula "fer"?

(p. 24,12)

Mira si els parells d'oracions següents usen la paraula "fer" en el mateix sentit o bé en
un sentit diferent.
.
IGUAL

DIFERENT?

1. Havent sopat, la Josefinafa els plats.
Havent sopat, la Josefinafa els deures.
2. Quan el pollastre va estar fet, es va
servir el sopar.
Quan va haver fet la feina, va mirar la
tele.
3. El meu pare va' preguntar: "¿Qui t'ho hafet?"
La meva mare va dir: "Has fet el que has pogut"
4. La meva germana s'hafet la permanent avui.
Mira si s'hafer la bugada.
5. La meva germana s'estàfem les ungles.
La meva germana s'estàfen! un bon sou.
6. En el festival de l'escola hemfet A [[cia al
país de les meravelles.
Aquest matí no hem fet res.
7. Amb aquest vestit faràs molt de goig.
A mig matífaràs la roda de premsa.
8. Esticfent temps per sopar.
Estic fent negocis pel meu compte.

9. Després de veure Itàlia, hemfet França.
Després del teatre, hemfet cine . .
10. Ell se l'hi acosta i lifa: "¡Hola!"
Aquest noifa molt per ella.
Il. La mare no sap si en Joanfa o no fa Dret.
Li queden 8 assignatures sifa o no fa.
12. ¡Pensa que has defer de pare!
¡Pensa que has defer de veure'}!
[Vegeu l'entrada "Fer" als Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de Recerca
Filosòfica. ]
4.1.3 EXERCICI: Ambigüitats

(p. 24,12)

1. Diana: "Daniel, ¿què hi fas tu, al mercat?"
Daniel: "Estic mirant si em poden donar alguna cosa pel meu gennà petit."
Diana: "¿Et sembla que en treuràs molt?
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2. Noia (acostant-se a la taula del restaurant on seu un noi):"¿Sol?"
Noi: "No, tallat."
3. Joan: "No puc aguantar les criatures entre set i nou."
Josep: "Ah~ doncs, per mi la pitjor hora és de tres a sis de la tarda."
4. Miquel (saludant pel carrer, sense aturar-se): "Adéu, Júlia, no et vull pas
. torbar."
Júlia: "¡Et costaria una mica fer-me posar vermella!"
5. Sergi: "Aquest meu gos és molt llest."
Magda: "¿Què t'ho fa pensar?"
Sergi: "Li vaig preguntar què li quedava si, de tres coses, li'n treia tres.
¿I saps què va dir ell? Doncs, res."
6. Mestre (a la classe): "¿Què us semblaria si demà féssim un bon repàs?"
Lluís (en veu baixa): "Segons de quin tipus sigui, ¡m'hi apunto!"
7. Alba: "El pare m'ha dit que feia temps que no trobava un banc tan gros per a ell
tot soL"
Judit: "¿Que ja és jubilat el teu pare?"
Alba: "No, és pescador."
[Vegeu les entrades: "Acudits" d'aquest Manual; "Ambigüitat" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
.

4 .1.4 EXERCICi: Fingir (p. 24,17-18)

Digues si creus que, en els casos següents, la persona fingia (F) o no (NF).
F

NF ')

1. Albert: "La Lídia coixeja des que aquest matí s'ha
enganxat la mà a la pona."
2. Berta: "Sí que camina estrany la Maria. Però és perquè
ha perdut les sabates i porta les de la seva germana."
3. Carme: "El meu germanet Biel sempre plora de gana Ara
s'està quiet. Deu fer veure que està tip."
4. Pistoler: "El cap de policia faroneja. Tots aquests
cotxes-patrulla al voltant de la casa'no volen dir ben res."
[Vegeu l'entrada "Fingir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4 .1.5 EXERCICI: Respondre una qüestió amb una qüestió (p.22,4-6)
La mare de la Pimi li pregunta per què no s'avé amb la Mireia La Pimi contesta: "¿Per
què no li preguntes, a ella, per què no s'avé amb mi?"
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¿És sempre correcte, això de respondre una qüestió a,mb una qüestió? (I ara no
contesteu tots de seguida amb la qüestió: "¿Què vol dir amb 'correcte'?")
En els exemples següents, una qüestió és contestada amb una altra qüestió. Digues si
et sembla correcte (C), o no (NC), de contestar d'aquesta manera. 1 dóna una raó.
C

NC?

1. Marta (de 9 anys, a la Maria, de 9 anys): "Maria,
¿quants anys tens?"
Maria: "¿Quants anys tens tu?"
2. Mare: "¿No és hora d'anar-te'n a l'escola?"
Pere: "¿Hi he d'anar?"
3. Alícia: "¿Què ha passat amb la neu de l'any passat?"
Esther: "¿Què passa amb la teva falda quan et poses
dreta?"
4. Miquel: "Jordi, ¿m'explicaràs el teu secret?"
Jordi: "¿I si no tinc cap secret?"
5. Didó: "¿Oi que tens un ou a la cara?"
Claca: "¿Com ho saps?"
6. Mònica: "¿Quin any va néixer Napoleó?"
Manuel: "¿Què et fa pensar que va néixer?"
7. Ignasi: "¿Va,. ser president dels Estats Units en
George Washington?"
Xantal: "¿Va descobrir l'electricitat en Benjamin
Franklin?"
8. Cris: "¿Et baralles alguna vegada amb el teu germà?"
Nati: "¿I a tu, què t'impona?"
9. Tom: "¿Em vols fer creure que tens nou anys i que ja
t'has casat?"
Jerry: "¿Que et diria una mentida jo?"
10. Guillem: "¿Què en penses, de la vida?"
Felip: "¿Què en penso, de la vida?"
Il. Cati: "¿És cen que t'agrada en Quim?"
Mar: "¿Què n'has de fer tu?"
12. Eduard: "¿No t'agrada molt Pimi?"
Ernest: "¿Ho vols saber de debò?"
[Vegeu les entrades: "Preguntar, fer preguntes" en aquest Manual; i "Preguntar" a

Recerca Filosòfica. ]
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4.1.6 PLA DE DISCUSSIÓ: Estar sol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(p.25,21-24)

¿Hi ha vegades en què vols estar soVa?
Voler estar sol, ¿és el mateix que voler intimitat?
¿Pot ser que la gent t'agradi molt, però que vulguis estar sol?
¿Pot ser que la gent no t'agradi gaire, però que no t'agradi estar sol?
¿Pot ser que hi hagi gent que vulgui estar sola perquè vol plorar, com la Pimi
al guarda-roba de la seva mare?
¿Pot ser que hi hagi gent que vulgui estar sola perquè vol riure o ser feliç?
¿Pot ser que hi hagi gent que vol estar sola perquè pot pensar amb més claredat
quan està sola?
¿Pot ser que hi hagi gent que vol estar amb altra gent perquè pot pensar amb
més claredat quan pot parlar de les coses amb els altres?
¿Què és el pitjor del fet d'estar sol?
¿Què és el millor del fet d'estar sol?

4.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: El que l'Helena pretenia (p.25,28-26,1)

La Pimi diu que l'Helena "volia" donar les invitacions a la les dues germanes. Aquí
veiem que "pretendre" i "voler" són sinònims (signifiquen el mateix).
L'objectiu d'aquesta discussió és esbrinar una mica més el que passa quan "pretenem"
fer alguna cosa.
1. Si l'Helena els volia donar les invitacions, ¿significa això que havia planejat de
donar-les?
2. Si l'Helena els volia donar les invitacions, ¿significa això que ho desitjava?
3. Si l'Helena va escriure les invitacions, ¿significa això que desitjava escriureles?
4. Si l'Helena es va oblidar de donar les invitacions, ¿significa això que pretenia
oblidar-ho ?
5. Si l'Helena es va recordar de donar les invitacions, ¿significa això que
pretenia recordar-ho ?
6. Si tens el costum de rentar-te les dents cada vespre, ¿significa això que cada
vespre, abans de rentar-te les dents, pretens fer-ho?
7. Si et poses malalt i no pots fer els deures, ¿significa això que, abans de posarte malalt, pretenies fer-los?
8. Discuteix la conversa següent:
Mestre: "¿Has fet els deures?"
Tu: "No senyor, he estat malalt."
Mestre: "Abans de posar-te malalt, ¿pretenies fer els deures?"
Tu: "No senyor."
Mestre: "¿No?"
Tu: "No he tingut cap ocasió de pretendre-ho. Però recordo que, després de
sopar, vaig pretendre que ho pretendria."
[Vegeu l'entrada "Voler" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4.1 .8 EXERCICI: Comparacions(p. 27,1-5)

Certes paraules són molt útils per suggerir relacions. Són paraules de comparació.
Comprova la llista de paraules de la dreta i mira quina d'elles encaixa millor en les
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oracions de l'esquerra. Si cap d'elles no sembla adequada, posa un interrogant a l'espai
en blanc. Si n'hi ha més d'una, d'adeq~ada, digues quines són.
1. El metge va dir: "Serà millor que primer operi
el pacient ........ "
2. "Aquesta (orre de la Sagrada Família", va dir
, ........ que aque
. 11 a. "
l 'h orne, "es
3. El venedor va dir: "El peix d'ahir és .......
que el d'avui."
4. El President va dir: "El monument a Colom és
........ que el meu domicili."
5. "Aquest llibre", va dir en Quim, "té una lectura ....... que aquest altre."
6. "Els avions", diu en Joan, "són ....... que
els cotxes."
7. "Per què la gespa del teu veí sempre sembla
....... que la teva?"
R. Un cavall va diTa l'altre: "La civada és
... .... que la palla."
9. El llac de Sl. Maurici és ..... . que el llac
de Banyoles.
10. Els cercles són més ....... que els quadrats.

més alt
més pesant
més dèbil
més baix
més fort
més lleuger
més ràpid
més lent
més bonic
. més suau
més dur
més humit
més sec
més simpàtic
més fàcil
més gustós
més polsós
més verd
més pudent
més sa
més malalt
més pla
més rodó
més assolellat

l Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4 .1.9 EXERCICI: Completar comparacions

(p. 27,1-5)

1. Les orelles del conill són més suaus que les de ....... .
2. La vista de l'àliga és més aguda que la· de ........... .
3. L'acer és més fort que ..... ..... .
4. El vidre és més fràgil que ...... .
5 ......... és més petit que el sol.
6 ......... és més gran que Menorca.
7 . ........ no és tan humit com l'aigua.
8 . ........ és més calent que el gel.
9 . ........ és més quiet que en Bernat.
10. La Pimi xerra niés que .......... .
[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4.1 .10 EXERCICI: Diferents maneres d'expressar relacions

(p. 27,1-5)

Imagina't que vols dir alguna cosa sobre les relacions entre en Joan i la Maria. Ho
podries fer, per exemple, de les maneres següents:
En Joan està enamorat de la Maria.
En Joan estima la Maria.
La Maria és estimada per en Joan.
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Expressa les oracions següents de manera diferent:
1. El suc de fruita va ser begut per en Toni.
la.
. ........................................ .

i.
2a.

L'olla tapa el forat.
.................... .

3. El lleó està perseguint la girafa.

3a.

................................. .

4. Els dos turons estan connectats pel pont.
4a.
. ....................................... .

5. En Joan treballa pel banc.
5a.
......................... .
6. En Sam va guanyar la cursa.
6a.
.......................... .
7. El sol deixa la lluna a l'ombra.
7a.
. .............................. .
8. 4 és producte de 2x2.
8a.
. ................... .
9. En Jordi s'acosta a la Marta per parlar-li.
9a.
.......................................... .
10. La Lluïsa és la filla del Sr. Moles.

IOa.

................................... .

[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
4.1.11 EXERCICI: Comparacions i comparatius (p. 27,2)

1. Quant al color, les closques d'ou són ............ que el puré de patates.
2. Quant a la mida, els camions són ........... que els cotxes.
3. Quant a la llum, les bombetes són .......... que les espelmes.
4. Quant al sabor, el sucre és .............. que la sal.
5. Quant a lafonna, els bunyols són .......... que els biscuits.
6. Quant al so, els avions són .............. que les bicicletes.
7. Quant a valentia, l'Asterix és ........... que el Bard.
8. Quant a la bellesa, els cérvols són ........ que els porcs.
9. Quant al pes, l'aigua és ................. que l'aire.
10. Quant a la velocitat, el so és ............ que la llum.
11. Quant a l'edat, la Mireia és ............. que la Pimi.
12. Quant a laforça, els Picapiedra són ...... que en Popeye.
13. Quant a la riquesa, els nens són .......... que els adults.
14. Quant a la intel.ligència, els elefants són ....... que les tènies.
15. Quant a l'%r les escombraries són ..... que les roses.
[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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4.1.12 EXERCICI: Comparatius, superlatius i relacions (p.27,3-5)
I. [Hi ha adjectius que indiquen qualitats. Aquestes poden ser motiu de comparació
entre dos o més elements d'una oració. Aleshores, l'adjectiu inclou una gradació, segons
que un o uns quants dels elements comparats sigui inferior, igual o superior a l'altre o als
altres. Així es parla, per exemple, de comparatiu d'inferioritat ("Ell és menys alt que tu "),
de comparatiu d'igualtat ("Ell és tan alt com tu") o de comparatiu de superioritat ("Ell és
més alt que tu"). Hi ha també adjectius -anomenats "comparatius orgànics"- que, tots
sols,ja indiquen el grau de comparació ("Ell és pitjor que tu", "Ell és millor que tu").
El grau de significació de l'adjectiu a nivell màxim s'anomena "superlatiu". El
superlatiu tant pot indicar el grau més alt en comparació d'altres objectes (i és un
superlatiu relatiu: "El més alt de la colla") com també un grau molt alt amb independència
de tot altre objecte (i és un superlatiu absolut: "Ell és altíssim ).]

A panir de les paraules següents, fes els comparatius d'inferioritat (CI), d'igualtat
CC=), de superioritat (CS) i el superlatiu (S). Si algunes paraules no ho admeten, indica-

ho.
CI

C=

CS

s

?

1. fàcil
2. avonit
3. primer
4. geniüt
5. lent
6. sorollós
7. mon
8. perfecte
9. preparat
10. últim
11. quiet
12. impacient
13. màxim
14. ràpid'
15. final
16. dolent
17. bo
18. savi
Il. Completa les comparacions següents:
1. En Jan fa 1,70 m. d'alt; en Jep fa 1,80 m. d'alt; en Jim fa 1,90 d'alt.
En Jim és ............ .. ; en Jan és .................... .
2. La Imma pesa 45 kgs.; la Gina pesa 55 kgs.; la Sió pesa 65 kgs.
La Imma és ............. ; la Sió és .................... .
3. La Cinta fa un km. en 12 minuts; l'Oriol el fa en 18 minuts; la Bena el fa en 21
minuts.
La Cinta és ............ ; la Berta és .................. .
[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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4.1.13 PLA DE DISCUSSIÓ: Comparacions i estàndards (p. 27,11-14)
La Mireia i la Pimi visiten un museu. Arriben a una sala on es mostra l'avió que
Clément Ader (1841-1925) va consouir el 1866. La Mireia diu:
- "Fixa't, Pimi, és el primer avió que va existir. "
- "És un avió bén petit", replica la Pimi.
La Mireia es rasca el cap. Després diu:
- "Ens sembla petit ara. Però, ¿hauries dit que era "petit" en aquell temps, quan era
rúnic avió del món?"
- "En aquell temps, hi havia vaixells grans i edificis grans -va dir la Pimi-. Compara!
amb ells, era petit."
La Mireia contesta:
- "Comparat amb ells, sí. Però, quan era l'únic avió del món, ¿es podia dir que era un
'avió petit'?"
- "Puc comparar qualsevol cosa amb qualsevol altra", diu la Pimi.
- "Certament -diu la Mireia-. Però quan dius que és un avió petit, l'has d'estar
comparant amb altres avions. I, si no ·hi havia cap més avió, ningú d'aquell temps no
hauria pogut dir que era gran o petit."

1. La primera casa que es va construir al món, ¿era una casa "gran"? ¿Era una casa
"petita"?
2. El primer gratacel, ¿era un gratacel gran? ¿Era un edifici gran?
3 . La primera bandera de la CEE ja té més de vint anys. ¿Va ser nova en algun
moment?
4. ¿Tot el que és nou esdevé després vell? ¿Tot el que és gran esdevé després petit?
5. ¿Pot ser que la Pimi algun dia tingui més edat que la Mireia?
6. ¿Pot ser que algun dia els fills esdevinguin més alts que els seus pares?
7 . Un bebè gran, ¿és més gros que un adult petit?
8. ¿Hi ha alguna possibilitat que la lluna sigui més gran que el sol?
9. ¿~ot Se'l" que una tortuga visqui 70 anys però que no sigui vella?
10. ¿Es cert que els lleons i els tigres són "gats grossos"?
[Vegeu les entrades "Comparacions", "Estàndards" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquç:st Manual.]
4.1.14 PLA DE DISCUSSIÓ: Comparacions i estàndards (p. 27,11-14)

La Pimi i la Isabel seien als seus pupitres. La Pimi es va girar cap a la Isabel i va dir:
- "Avui he après una cosa. Ningú no pot dir si el primer avió va ser gran o petit."
La Isabel no va dir res. Només va mirar la Pimi.
- "Saps -va dir la Pimi-, no se'n pot dir res, d'una cosa que és la primera del seu
gènere."
La Isabel va fer un badall. Després va dir:
- "~S'hajugat mai per primer cop a boles?"
- "Es clar -va replicar la Pimi-. I què?"
- "Quan els jugadors van dibuixar el primer cercle a terra, ¿et sembla que haurien
pogut dir si el cercle era rodó o no?"
- "És clar que haurien pogut", va dir la Pimi.
- "Així, doncs, del que és nou, en podem dir moltes coses", va dir la Isabel mentre
rècollia el seu llibre.
- "Renoi -va dir la Pimi-, quan parlo amb la Mireia, en trec una cosa, i quan parlo
amb la Isabel, en trec una altra."
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1. Imagina't que hi eres present quan es feia la primera capsa de bombons.
¿Hauries pogut dir si la capsa era grossa, o no?
2. ¿Hauries pogut dir si la capsa era quadrada, o no?
3. ¿Hauries pogut dir si es tractava d'wuz capsa o de dues?
4. ¿Hauries pogut dir si era, o no, una capsa de bombons ?
5. Després que entre tots us haguéssiu menjat els bombons de la capsa, ¿hauries
pogut dir si era, o no, la mateixa capsa de bombons feta al començament?
6. Imagina't que no haguessis vist mai el color vermell, o que no haguessis sentit
mai la paraula "vermell". l imagina't que la capsa de bombons era vermella.
¿Hauries pogut dir: "Aquesta capsa de bombons és vermella "?
7. Imagina't que coneixes el color vermell i el color groc, però que no has vist mai el
color taronja. ¿Et sembla que podries calcular que barrejant el vermell i el groc
s'obté el taronja?
8. Si mai no haguessis menjat bombons, ¿et sembla que, només de mirar-los,
podries calcuJi::u quin gust tenen?
[Vegeu les entrades "Comparacions", "Estàndards" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
4.1.15 EXERCICI: Relacions en forma de comparacions (p. 27,12-14)

Quan comparem dues coses, diem que les dues'coses tenen una cena relació l'una amb
l'altra. Si diem que França és més vella que els Estats Units, estem comparant els dos
països pel que fa a l'edat.
Les comparacions es poden classificar de moltes maneres diferents; p.e .,
comparacions de pes, de color, de sentiments, de valor, etc. A continuació es donen unes
quantes classes d'aquestes, amb exemples de cada tipus. Procura trobar més exemples de
cada tipus.

Família
cosí de
germana de
pare de
tia de
dona de

Temps
més tard que
abans que
la vigília de
l'endemà de
més lent que

Valor
millor que
superior a
més valuós que
més barat que
no millor que

Espai
més lluny que
més proper que
més gran que
més rodó que
més cantellut que

Tacte
+ suau que
+ aspre que
+ pelut que
+ llis que
+ llefiscós que

Gust
+ amarg que
+ dolç que
+ salat que
+ gustós que
+ agre que

So
+ fon que
+ fluix que
+ agut que
+ estrident que
+ afinat que

Color
+ blau que
+ vermell que
+ morat que
+ clar que
+ fosc que

Pes
+ pesant que
+ lleuger que

Sentiments
+ feliç que
+ enfadat que

Accions
+ matusser que
+ inquiet que

Caràcter
+ tossut que
+ valent que
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Conjuntmembre
preparat per
part de
membre de
causa de
previst per
participat en
és un
resultat de
pensat per
inclòs a
és un de
provoca
fet de tal mapertany a
pertany a la
fa
nera que
classe de
[Vegeu les entrades: "Comparacions" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. J
Causa-efecte

Part-tot

Mitjà-fi

4.1.16 EXERCICI: Semblances de fanu1ia

(p. 27,22-23)

A. ¿Quines de les coses mencionades a la columna de l'esquerra són semblances de
família, és a dir, són compartides per alguns o per tots els membres d'una detenninada
famI1ia, i resulten més o menys típiques dels membres d'aquella família?
B. ¿Quins trets són més generals (que cadascú de la família ha de tenir)?
C. ¿Quins trets són més específics (que molt pocs membres tenen o necessiten)?
Els membres d'aquesta família són: la mare de la Sra.Pi (MSaPi), el pare de la Sra. Pi
(PSaPi), la mare del Sr.Pi (MSrPi), el pare del Sr.Pi (PSrPi), la Sra.Pi (SaPi), el Sr.Pi
(SrPi), la Pam, la Bel, en Tom i l'Ed.
M
Sa
PI
1. té les orelles grosses
2. és un ésser humà
3. pesa 60 kgs.
4. enraona molt
5. té la boca grossa
6. menja aliments
7. respira
8. és simpàtic/a
9. és retrerla
10. pren píndoles
regularment

P
Sa
PI

M
Sr
PI

x

Sa
PI

Sr
PI

x

x
x

x

x

x '.
x
x

P
Sr
PI

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

P B T
A E OE
MLMD
x x
x x x
x
x
xxx
xxx
xxx
x

x
x

x
x
x

[Vegeu l'entrada "Semblances de família" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

Episodi 2 (pàg. 28)

La misteriositat de la Pi mi
A la Pimi, li agrada ser misteriosa. És a dir, fa com si sabés coses secretes que l'altra
gent estaria encantada de conèixer. Fa insinuacions molt clares sobre els seus secrets.
Desafia el lector perquè miri d'endevinar quins són aquests secrets; alhora, però, anuncia
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provocadorament que, encara que el lector ho endevinés, refusaria de dir-li si ho ha
encertat o no.

La fascinació de la Pi mi
¿Què se'n pot dir, d'aquest comportament? La Pimi és bromista i resulta encantadora,
però també vol fer-se veure. Envolta el que fa amb una aura d'intriga perquè el lector ho
trobi fascinant. En cert sentit, està atraient l'interès sobre si mateixa.

La Pimi i la història misteriosa
La Pimi ens diu que hi ha alguna cosa verdadera en la seva història i que ella és l'única
que sap de què es tracta. Als altres, els serà impossible de saber si s'acosten a la història
de la Pimi, llevat que es puguin identificar d'alguna manera amb ella i amb la seva manera
de pensar, que es posin ells mateixos en el seu lloc i reconstrueixin la història misteriosa
tal com ella podria haver-la construït. Les pistes que dóna es troben en "la història de com
vaig inventar la història misteriosa", a saber, en la històriaPimi.

Reconstruir obres d'art
Hi ha compositors que han acabat obres que altres compositors havien deixat
incompletes. Per fer això, s'ha d'estar ben amarat de les obres completes de l'autor
original. Així, si un lector pot interioritzar la història "de com vaig inventar la història
misteriosa", potser aquest lector podrà arribar a reconstruir pel seu compte la història
misteriosa de la Pimi. D'altra banda, com que la reconstrucció no podria ser verificada, el
lector seria ben lliure de crear la seva pròpia història, mentre no produís res que fos
completament incqnsistent amb les pistes que la Pimi ha donat. Això podria ser molt
divertit.

La raó del secretisme de la Pimi
La Pimi diu, en aquest episodi, que potser podria revelar la raó de per què no ens
explica la seva història misteriosa, si és que acaba no explicant-nos-la. Això implica que
ha de tenir una raó i que és conscient d'aquesta raó quan se'ns narra aquest episodi.
4.2.1 EXERCICI: ¿Pot una cosa fer-te pensar en una altra?

(p.28,10-12)

Escriu el que et suggereixi la paraula de l'esquerra. Després, compara les teves
respostes amb les dels teus companys de classe.
1.
2.
3.
..l

5.
6.
7.
8.
9.

·Cacauets .......... '" ......... .. ................... .
Piano ........................................................ .
Hamburguesa ..................................... ...... .
Cotó de sucre ....................................... .
Botifarra ................................................... .
Torrada ..................................................... .
Polis ........................................................ .
Amagar..................................................... .
Llet ......................................................... .
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10. Dia .................................................. .
11. Papà Noel. .................. : ............................. .
[Vegeu les entrades: "Suggerir" d'aquest Manual; "Ment, actes mentals" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
4.2.2 EXERCICI: ¿Quan resulta adequat fer una suposició?

(p.28,17-19)

Digues en quins casos et sembla adequat fer una suposició (AS), i en quins casos no
t'ho sembla (NAS). Quan no n'estiguis segur, fes una marca a sota l'interrogant.
Explica a la classe per què has donat aquestes respostes.
AS

NAS?

1. Has de donar una resposta a un problema de Mates.
2. La teva tia et telefona i et pregunta: "¿On és la
teva mare?"
3. Vas al dentista i et pregunta: "¿Quan et vas rentar
les dents per última vegada?"
4. Quan arribes a l'escola, el director et pregunta:
¿ Vindran els teus pares a la reunió d'aquest
vespre?"
5. Portes la bicicleta al taller i l'amo et pregunta:
"¿ Com se t'ha desinflat la roda?"
6. Vas a l'assaig de l'obra de l'escola i el director
et demana que cantis la teva part. Decideixes
inventar-te unes paraules perquè no tens el text de
la cançó.
~
7. Sona el telèfQn. Es la presentadora del co.ncurs de
televisió "Endevina la tonada". Et taral.leja una'
tonada i et pregunta: "¿Com se'n diu, d'aquesta
cançó?"
8. La classe està dividida en dos grups per fer una
competició d'ortografia. Si t'equivoques en l'ortografia d'una paraula, has de tomar al teu lloc.
T'arriba el tom i el mestre et pregunta com s'escriu "(h)ermita". No estàs segur de la resposta,
però fas una conjectura.
[Vegeu l'entrada "Suposar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

Episodi 3 (pàg. 29)

Excuses
Ja des de petits, estem immersos en situacions diverses en què usem paraules com
"perdó", "excusa", "dispensa", "disculpa". I és que sovint o bé donem excuses, o bé ens
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excusem (demanem perdó, dispensa), o bé demanem que algú .s'excusi (es justifiqui,
demani dispensa).

Una excusa, ¿és una bona raó?
Usat com a verb, "excusar" és al.legar o acceptar raons o motius que atenuen allò que
es retreu a algú. Té, per tant, relació amb "justificar", "perdonar", "passar per alt",
"dispensar". Usat com a nom, una "excusa" tant pot ser una bona raó (que justifica i
descarrega) com un pretext (que amaga la raó o motiu reals). La Pimi i la seva mare estan
discutint dues interpretacions. La mare de la Pimi identifica "excusa" amb "bona raó". La
Pimi, en canvi, considera que una excusa és un simple pretext o, com diu ella, "una mala
raó". La discussió entre la Pimi i la seva mare no es resol, però provoca la qüestió de com
es pot distingir entre bones i males raons, i de si les últimes s'han d'anomenar "excuses"
o d'alguna altra manera.

¿Ha de ser molt forta una raó per ser una bona raó?
Una raó ha de ser prou fona com per justificar que es faci un acte o que es defensi una
creença. Un acte trivial en pot tenir prou amb una raó trivial per quedar justificat. Però un
acte que tingui moltes conseqüències exigeix una raó de molt de pes. Es pregunta a algú:
"¿Per què no vas ajudar aquella nena quan hi havia perill que se li encengués el vestit?", i
respon: "Ho vaig veure, però m'estava cordant les sabates". Certament, hi ha una gran
desproporció entre la urgència de l'acció que cal fer i la debilitat de la raó que es dóna per
no realitzar l'acció. D'altra banda, algú pregunta: "¿Per què vas fer senyals per aturar el
tren?", i la resposta és: "Perquè vaig veure que hi havia un cotxe parat a la via". En aquest
cas, s'acceptaria la resposta com una bona raó.

Justificar és establir una relació entre un acte o una creença i les raons
que els recolzen
En principi, és possible de distingir entre raons bones i raons dolentes per un acte o
una creença determinats. En la pràctica, resulta sovint força més difícil, i el que, a un, li
sembla una simple "excusa", a un altre, li resulta una justificació suficient per dur a terme
una acció.

4.3.1 EXERCICI: Excuses i raons

(p.29,1-7)

De vegades, les paraules "excusa" i "raó" s'usen de manera intercanviable. D'altres
vegades, s'usen en sentits molt diferents. Digues quina solució adoptaries en els casos
següents: "excusa" o "raó" indistintament (E!R), només "excusa" (E), només "raó" (R), o
cap de les dues (CAP):
CAP
R
E/R E
1. Dídac: "La meva ..... per vacunar-me és que
així evitaré de posar-me malalt."
2. Gina: "Ahir vaig fer campana. Ara no sé quina
..... puc donar per no haver anat a classe."
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3. Eulàlia: "Cada vegada que en Quim ensopega i
se'm tira al damunt -cosa que passa
contínuament-, diu "¡SÓC tan feixuc!" Però la
feixugor no val com a ....... "
4. Andreu: "La meva creença que París és la
capital de França recolza en la ....... que
així ho diu l'atlas."
5. Carles: "La meva ...... per caminar inclinat
d'aquesta manera és que la camisa està
enganxada als pantalons."
6. Victòria: "Em va semblar que aquell home va
anar cap al costat de la carretera perquè
volia esquivar aquell esquirol, però la ....
que va donar va ser que no va poder parar."
7. Pilar: "Sempre hi ha una ...... per tot el
que passa en el món."
8. Higini: "L'any passat vaig susprendre l'anglès
perquè no vaig entregar cap treball. I tu,
Pere, ¿quina ...... tens?"
9. Sílvia: "Aquest nano em telefona sovint, i
després dóna com a ..... que s'ha equivocat
de número."
10. Guiu: "La ...... per tenir un aparell de
tele a la meva habitació és que m'ajuda a
concentrar-me quan faig els deures. "
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
4.3.2 EXERCICI: Raons i excuses

(p. 29, 1-10)

Normalment, una bona raó és aquella que no es retreu a qui la fa, perquè resulta
plausible o convincent. Per exemple:
Sra. Martí: "Maria. ¿per què plora el nen?"
Maria: "Vol els ganivets de la cuina i jo no els li vull donar."
D'altra banda, la persona que dóna una excusa és normalment la que admet que es pot
haver equivocat o que se li pot fer algun tipus de retret, però que vol aparèixer el màxim
de bé i que vol mostrar que, malgrat tot, ha de ser disculpada. Per exemple:
Mestre: "Joan, ¿per què hàs pegat l'Oscar al cap?"
Joan: "Hi havia una abella que anava brunzint per sobre el seu cap, i m'ha fet por que
el piqués."
Classifica els casos següents en bones raons (BR) i excuses (E):
BR

1. Cinta: "Marta, ¿per què no em vas invitar a la teva
festa?"
Marta: "Em va semblar que no t'ho passaries bé,
perquè venien massa nois."
2. Fina: "Guillem, ¿per què no em vas invitar a la teva
festa?"
Guillem: "Només era pels meus parents."
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3. Pam: "¿Ho fas expressament, de deixar
tots els llums encesos quan no ets a casa?"
Daniel: "No ho faig pas per distracció, sinó per
esquivar els possibles lladres."
4. Tània: "Mestressa, aquests plàtans són o massa verds
o massa madurs."
Venedora: "És tal com els agraden, als nostres
clients. "
5. Mestre: "Toni, ¿saps que t'he vist com agafaves un
croissant de xocolata de la fleca?"
Toni: "Sí senyor, és que he pensat que quan sortís
potser em trobaria amb nens pobres i me'l
podria partir amb ells. "
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica . ]

4 .3.3 EXERCICI : ¿Quan és que una raó és una bona raó?

(p. 29,8-15)

Considera les observacions següents i mira si el que es diu representa una bona raó
(BR), una raó (R) -tot i que no necessàriament bona-, o una cosa que no és una raó
(NR).

.

BR

R

NR

1. Jordi: "La raó que em fa sospitar que aquest home
(en Clàxon) és l'assassí és que l'assassí portava
sabates i en Clàxon porta sabates. "
2. Lola: "Sospito d'en Clàxon perquè l'assassí calçava
un quaranta....quatre i en Clàxon s'hi acosta molt
perquè calça un quaranta-cinc."
3. Helena: "Penso que en Clàxon és innocent, perquè
em ve mal de cap quan miro d'esbrinar coses
d'aquestes. "
4. Miquel: "Crec que en Clàxon va ser l'assassí, si
es té en compte el fet que va confessar."
5. Joana: "Em nego a treure cap conclusió abans del
judici d'en Clàxon, perquè es va retractar de la
seva confessió."
6. Oriol: "¡En Clàxon és completament innocent! ¡M'ho
ha dit el meu astròleg!"
7. Magda:" ¡En Clàxon és un home que està molt bé!
¡Es clar que és innocent!"
8. Nila: "Bé, sí, ho va fer en Clàxon: la pistola
tenia les seves empremtes. ¿Què hi fa que l'arma
del crim fos un ganivet?"
9. Tomàs: "L'avi d'en Clàxon ja va estar a la presó
per estafador. Això em va convèncer que ho va fer
en Clàxon."
10. Felip: "Bé, tiraré una moneda: si surt cara, és
innocent; si surt creu, culpable. ¿ Què te'n
sembla? ¡Creu!"
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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4.3.4 EXERCICI: Excuses i raons

(p.29,8-15)

Indica si les excuses següents són bones raons (BR) o males raons (MR). I digues per
què ho veus així.
BR
1. Quan m'he despertat aquest matí, tenia la gola
seca. Li he dit, a la meva mare: "Mare, no puc
anar a l'escola. Estic malalt."
2. L'altre dia el mestre em va demanar els deures. Li
vaig dir: "No els he fet. Ahir a la nit, el meu
gennà em va convidar al cine."
3. L'Anna em va dir que la Carolina, la meva millor
amiga, li havia explicat el meu secret. Vaig
preguntar a la Carolina per què ho va fer. Em va
contestar: "En tenia ganes".
4. Dimarts vaig fer tard a l'escola. Quan vaig
arribar, el mestre em va preguntar: "¿Per què
véns tard?" Li vaig contestar: "M'he adormit".
5. Vaig prometre a en Bernat que dimecres passat
jugaria amb ell després de l'escola. A les 3 de
la tarda, la Gemma em va convidar a anar a casa
seva. Hi vaig anar. L'endemà, en Bernat em va
preguntar: "¿Perquè vas incomplir la teva
promesa?" Li vaig dir: "Estava segur que m'ho
passaria millor a casa de la Gemma. Té una casa
de nines molt gran, i tu no."
6. Cada dissabte he de fer neteja de la meva
habitació. És una norma familiar. Dissabte passat,
vaig dir al meu pare: "AqUj!st dissabte no puc
netejar l'habitació. He d'anar a l'assaig de
teatre."
7 .' La meva mare em va dir que podia anar a comprar
amb la Mariona i la seva mare. També em va dir
que.havia de tornar a ser a casa a les 9, per
sopar. Vaig arribar a les 10. Quan la meva mare
em va preguntar per què feia tard, vaig dir: "La
mare de la Mariona havia d'anar a moltes botigues.
8. Vaig dir a la meva germana Irene que ens trobaríem
al pati a les 5. Hi vaig arribar mitja hora tard.
Quan em va preguntar per què arribava tard, vaig
dir: "El mestre m'ha demanat que em quedés després
de'¡ 'escola per netejar les pissarres. "
9. La Glòria té un aquari molt gros. Em va demanar si
voldria anar amb ella a la botiga d'animals per
ajudar-la a triar un peix nou. Li vaig dir que
m'encantaria. Quan vam anar a la botiga, em vaig
passar l'estona jugant amb els gossets petaners.
Després, la Glòria va dir: "¿Per què ho has fet?"
Li vaig contestar: "No m'agrada el peix."
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10. Dimecres a la tarda, l'Helena i jo vam anar a la
classe de ballet A mitja classe, ella va dir:
"Me n'he d'anar a casa de seguida." Quan li vaig
preguntar per què, va dir: "Tinc ganes de jugar a
ping-pong amb el meu germà gran."
[Vegeu l'entrada "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]

:

4.3.5 EXERCICI: ¿Quanésadequatferpreguntes?

(p. 29,19-20)

En les situacions següents, digues si et sembla que les preguntes són adequades (PA) o
no (PNA). I raona la teva resposta.
PA

PNA?

1. Ahir nit, ens va venir a veure un amic de la meva
mare. Vaig obrir la pona i vaig dir: "Hola.
¿Quants anys tens?"
2. El mes passat vaig anar a veure els meus avis. En
un racó de la sala d'estar tenen una taula de
despatx amb moltS calaixos. Vaig preguntar al meu
avi: "¿Què hi guardeu a cada calaix?"
3. Ahir al vespre, la meva germana.Elvira tenia una
cita amb el promès nou. Quan va arribar, el vaig
fer entrar i li vaig preguntar: "¿Vindràs a
recollir la meva germana alguna altra vegada?"
4. Quan anava·cap a l'escola, vaig trobar la Karina.
Semblava que havia plorat. Li vaig preguntar:
"¿Per què has plorat?"
5. El meu germà gran va ponar a casa el llibre de
notes. Tan bon punt va arribar a casa, li vaig
preguntar: "-¿Ho has aprovat tot?"
6. La Cèlia em va convidar a sopar a casa seva. Quan
érem tots a taula, vaig preguntar a la mare de la
Cèlia: "¿Què és aquesta carn?"
7. La Cèlia va venir a casa de visita. De seguida
que va arribar, va preguntar al meu germà:
"¿Suns amb noies?"
8. Quan vaig arribar al campament, vaig saludar
el meu monitor i li vaig preguntar: "¿Ets cruel,
tu?"
.
.
9. Després de l'escola, la Sara i jo vam anar a
jugar a bàsquet. Quan vam arribar, vaig veure la
CarIa. De seguida li vaig preguntar: "¿M'ets
amiga?"
10. L'altre dia, la meva germana Francina va caure
i es va fer mal al braç. Va haver d'anar al
metge. Quan sortia de casa, li vaig preguntar:
"¿Tornaràs?"

[Vegeu les entrades: "Preguntar, fer preguntes" d'aquest Manual; "Preguntar" de

Recerca Filosòfica. ]
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Episodi 4 (pàgs.29-31)

Explicar-ho tal com serà
Hi ha una vella anècdota d'un home que va escriure una història sobre la manera com
ell va treure una barca del fons del riu i la va tomar a fer navegable. Amb la història va fer
prous diners com per treure la barca del fons del riu i fer-la navegable. Aquesta història
s'assembla al que fa la Pimi quan diu al seu pare que no s'ha pas d'esperar fins després
de l'excursió al zoo per poder-se inventar una història sobre allò que l'excursió al zoo li
hagi suggerit.

Les pistes de la Pimi
Llavors la Pimi dóna dues pistes sobre el tema de la seva història misteriosa: 1) la
diferència entre els animals que pensen i els animals que no pensen; i 2) com s'inicia el
pensar, o d'on prové. Així, qualsevol reconstrucció de la història de la Pimi ha de ser
consistent amb aquestes dues pistes.

Els crits de la Pimi
La Pimi fa crits a la gata i el seu pare diu: "Fixa't que jo no corro pas per casa fent crits
tot el dia, ¿oi que no?" I pregunta: "¿Per què crides tant?" Probablement és cen que els
nens criden; però, ¿és cen que fan més soroll que els adults? Potser els nens senten les
veus explosives dels adults amb tant de disgust com el que experimenten els adults quan
senten els crits dels nens.

Usar els altres com a models
La Pimi planteja una altra qüestió fàctica quan pregpnta al seu pare que es recordi de
com era quan ell era un nen. El pare no n'està segur. ¿Es un oblit de conveniència? Quan
contesta, fa notar que encara que ell, de petit, hagués corregut per casa cridant, això no
voldria dir, necessàriament, que allò estigués bé. Evidentment, la qüestió que ell planteja
és la de si la conducta d'una persona pot servir alguna vegada com a excusa perquè una
altra persona faci el mateix.

Comparar casos iguals
Sembla com si la Pimi usés l'estratègia de dir que quan la gent parla sobre el bé i el
mal, hauria de tractar de manera igual els casos iguals, i de manera diferent els casos
diferents. Per això afirma que, si es tracta de fer una comparació ben feta i de comparar
casos iguals amb casos iguals, aleshores el que estaria bé que ella fes ara és allò que va
estar bé que fes el seu pare quan era nen. La lògica de la Pimi ve a fer més o menys així:
Si llavors no era mal fet que ho fessis tu,
no és mal fet que ho faci jo ara.
Llavors no era mal fet que ho fessis tu.
Per tant, no és mal fet que ho faci jo ara.
Evidentment, el seu pare podria negar qualsevol d'aquestes premisses, o totes dues.
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La dificultat de fer comparacions exactes
S'ha d'estar d'acord amb l'intent de la Pimi d'invocar un principi de justícia com
aquest: "Tracta de manera igual els casos iguals". Tanmateix, és fàcil de subestimar la
dificultat que hi ha per jutjar exactament en què consisteixen els "casos iguals". Per
exemple, considera la història que explica Col1ingwood del nen que es volia casar amb la
seva àvia. La raó que el nen donava al seu pare era: "Tu et vas casar amb la meva mare;
¿per què, doncs, no m'he de poder casar jo amb la teva?" El que ha de fer el seu pare no
és qüestionar el principi, sinó explicar al nen per què es tracta de casos diferents i, per
tant, no comparables. Això mostra clarament que l'habilitat per fer comparacions és un
component essencial del raonament ètic ben fet.

4.4./ PLA DE DISCUSSIÓ: Secrets

(p. 30,16)

1. ¿T'agrada guardar secrets? Tant si és que sí com que no, ¿per què?
2. ¿T'agrada explicar secrets? Tant si és que sí com que no, ¿per què?
3. ¿Et guardaries per tu sol el teu millor secret, encara que això representés perdre un
amic?
4. ¿Explicaries el teu millor secret si veiessis que és necessari per conservar un
amic?
5. ¿'fens secrets que explicaràs i secrets que no explicaràs?
6. ¿Es possible de guardar un secret de manera que no el coneguis ni tu mateix?
7. U na persona que té molts secrets, ¿és una persona misteriosa?
8. ¿~ncara seria un lloc interessant el món, si es revelessin tots els secrets?
9. ¿Es possible que cada secret n'amagui un altre, de manera que quan sàpigues
quin és el primer secret, trobis el segon, i que quan sàpigues quin és el segon,
trobis el tercer?
10. ¿Et sembla que hi ha secrets que ara ningú no coneix, o que mai ningú no
coneixerà? .

LVegeu l'entrada "Secrets" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4.4.2 EXERCICI: ¿Les històries s'han de basar sempre en experiències de primera
"( p.30,21-23)

mà?

1. Escriu una història d'una pàgina sobre un dels temes següents:
1. De quina manera fou salvat Leo, el lleó.
2. El nen-sol.
3. Neula, el núvol que no podia plorar.
4. Mimi la mimosa.
5. El príncep i el narcís.
II.Quan hagis acabat la història, digues, a l'altra cara del full, si has tingut experiències
de primera mà de les coses que has escrit.
III. Llegeix la història als teus companys de classe.
[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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_4.4.3 EXERCICI: Escriu el començament i el finald'aquesta història (p. 30,21-23)
"Ara els bombers estaven connectant les mànegues a les boques d'incendis del carrer.
Obrien les boques d'incendis amb grans claus angleses i l'aigua brollava ràpidament dels
becs de les mànegues.
Alguns bombers tiraven aigua directament a la casa incendiada Alguns en tiraven a les
_
cases veïnes, per evitar que també s'incendiessin.
- "¡Pep! -va dir la Laia-, ¿et sembla que hi ha algú a dins?"
- "No ho sé -va contestar en Josep-. Això és el que ara volen esbrinar aquells
bombers. ¡Mira, ja estan aixecant les escales!"
[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4.4.4 EXERCICI: Comparar situacions (p. 31,18-19)

És important que se sigui capaç de dir si un acte o ~na situació són iguals a d'altres.
Per exemple, si sabem que es va fer una cosa que era incorrecta, llavors un acte semblant
en una situació semblant podria també ser incorrecte. Ara bé, ¿podem estar segurs que els
actes i les situacions són similars?
En cadascun dels cinc intercanvis següents, digues amb qui estàs d'acord i per què.
1a. Cuca: "Isabel, jo sóc la teva germana petita, i la Pimi és la germana petita de la
Mireia. Així, jo hauria de mirar de ser com la Pimi, ¿oi que sí?"
1b. Isabel: "¿I per què no miressimplement de ser tu mateixa?"
2a. Cuca: "Isabel, quan tu actues correctament, ¿jo no hauria de mirar de ser com
tu, i així també podria actuar correctament?"
2b. Isabel: "No ho facis perquè jo ho he fet; fes-ho perquè està bé."
3a. Mireia: "Com que vivim a la mateixa casa, tenim els mateixos pares, mengem els
mateixos aliments i anem a la mateixa escola, les nostres situacions són iguals.
Per tant, el que està bé per a mi també està bé per a tu."
_
3b. Pimi: "No és pas veritat que estem exactament en la mateixa situació. Tu ets la
germana gran, i jo la petita. Això ho canvia tot"
4a. Tomàs: "El que està bé per als nois està bé per a les noies."
4b. Pimi: "¿Qui ho diu, això?"
5a. El pare de la Pimi: "El que està bé per als adults està bé pels nens."
5b. Pimi: "No sempre."
[Vegeu l'entrada "Comparacions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
4.4.5 EXERCICI: Significats iguals i diferents

(p.31,18-19)

Digues si les oracions següents signifiquen el mateix (SM) o no (NSM):
SM
NSM?
1. Poden sortir els de tercer i prou.
Només poden sortir els de tercer.
2. Fins i tot els de tercer es poden quedar a casa.
Tots, menys els de tercer, es poden quedar a casa.
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3. Elsde tercer estan jugant.
No només els de tercer estan jugant.
4. Estan dinant els de tercer tots sols.
Tots estan dinant, menys els de tercer.
5. Els que poden sonir són de tercer.
Només els de tercer poden sortir.
6. Tothom pot marxar, inclosos els de tercer.
Fins í tot els de tercer poden marxar.
7. Ningú no pot marxar, llevat dels de tercer.

Tothom s'ha de quedar, llevat dels de tercer.
8. Els de tercer poden marxar quan estiguin a punt.
Si els de tercer estan a punt, poden marxar.
9. Ningú no pot anar a l'escola avui.
Ningú no ha d'anar a l'escola avui.
¡Vegeu l'entrada "Sinònims" d'aquest Manual; també l'exercici 6.9 de Recerca
Filosòfica. ]
4.4 .6 EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament (p. 31,18-23)

Quan comence~ a llegir un acudit o un diàleg, dirigim la nostra expectativa cap a una
detenninada línia de raonament. El xoc i la sorpresa aniben quan s'hi introdueix una
interpretació diferent, tot i que potser igualment plausible.
Mira si pots analitzar aquests acudits o diàlegs amb ajut de les preguntes que hi ha a la
columna de la dreta.
1.
La mare de la Núria: "Núria, ¡no vagis
obrint i tancant aquesta pona! ¡Entra
o sun d'una vegada!"
Núria: "Mare, ¡això és exactament el
que he estaI fent!"

¿Diries que la mare de la Núria
pensa que hauria d'entrar
o bé de sortir, i que la Núria
pensa que pot fer totes dues coses?
¿Les pot fer alhora?

2.
Maria: "¿Què és un patinet?"
Teresa: "Un monopatí amb manillar."
Maria: "¿Què és un monopau7"
Teresa: "Un patinet sense manillar."

¿Com podria definir la
Teresa un monopatí
sense que la seva definició fos circular?

3.
Canell a la primera biblioteca: "Si
no has de fer res, fes-ho en algun
altre lloc."
Canell a la segona biblioteca: "Si
no has de fer res, no ho facis aquí."

¿Diuen el mateix
aquests dos cartells?
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4.
Cati: "M'envia el pare per veure si
li queda algun diari o revista. "
Venedor: "Jo venc el País, però no
puc pas vendre el País."
Cati: "Millor que vagi a dir al pare
que no està segur del que pot fer."

5.
Fredi: "¿Que mossega el seu gos?"
Home: "No."
Fredi: "Ei, ¡ara se'm tira a sobre!
¡Em vol mossegar! ¿Que no m'havia dit
que no mossega?"
Fredi: "r no ho fa. ¡Però aquest no
és el meu gos!"

La paraula "País" apareix dues vegades. Si
tenen diferent significat, ¿es podrien escriure de manera diferent?
¿T'imaginaves que el
gos que se li tira a
sobre podia no ser el
gos d'aquell home?
¿Diries que se t'havia
indult a creure que
pertanyia a aquell
home?

[Vegeu l'entrada "Acudits" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.)
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS

4.1.2:
Punt 10: Observi's que l'expressió "Aquest noi fa molt per ella" és ambigua: tant pot
voler dir "Aquest noi li convé molt (és molt adequat per aquesta noia)", com "Aquest noi
fa moltes coses per ella".
4.1.3:
Punt 2: Pot molt ben ser que la noia sigui la cambrera (no es diu) i que pregunti al
client si vol un "Cafè sol". Ell contesta que vol un "Cafè tallat (amb llet)". Aquesta seria
la lectura "plana" del diàleg. Tanmateix, aquestes ratlles contenen una doble ambigüitat.
D'una banda, el "¿Sol?", que potser vol dir si el noi va solo acompanyat. D'altra banda,
la resposta del noi ("No, tallat"), que potser vulgui dir que ell mateix ha quedat "tallat"
per la presència de la noia.
Punt 5: L'error -i l'acudit- consisteix a voler fer creure que el gos va contestar bé la
pregunta. Però resulta que no és que el gos digués "Res" -seria força trempat-, sinó que
no va dir res. És a dir, no és que digués alguna cosa (la paraula "Res"), sinó que va
romandre en silenci (sense dir res).]
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AUTOA V ALUACIÓ DEL MESTRE

1. Es tractava de fer comparacions: ¿n'han fet força pràctica els
alumnes?
2. ¿Saben idenúficar semblances i diferències els alumnes?
3. ¿Entén cada alumne què és un estàndard i què és una relació?
4. ¿Sap distingir cada alumne entre una raó i una bona raó? ¿Corn ho sé?
¿Manifesten aquesta habilitat en la manera de parlar els uns amb els altres?
5. Els alumnes, durant les discussions, ¿es plantegen, els uns als altres,
preguntes adequades? Per exemple: "¿Per què ho dius, això?"
6. ¿He donat oportunitat als alumnes per fer algun escrit creatiu?
7. ¿Sé què en pensen, de la Pimi, els alumnes?
8. ¿He estat capaç de portar la disciplina de tal manera que no ofegui la recerca,
l'espontaneïtat de cada alumne i la originalitat?
9. Dels alumnes que no parlen, ¿n'hi ha més que ja hi participen més?
.10. Els alumnes, ¿es demanen, els uns als altres, les raons de les respostes
donades?
11. ¿Aprenc moltes coses quan escolto el que diuen els alumnes?
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DIÀLEG A CLASSE

Data:
Tema:

¿QUÈ HAN
CAPITOL?:

ACONSEGUIT ELS ALUMNES

AMB

AQUEST

Habilitats especifiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AV ALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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CANVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPÍTOL:

Exercicis para1.lels que usaria:

Altres/onts que tenen relació
amb temes d'aquest capitol:

Temes d'aquest capitoL que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

Literatura infantil:

* Històries

* Representacions

Pel.licu/es:

Obres i projectes d'an:

Composicions i.projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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CAPÍTOL CINC

Episodi 1 (pàgs. 32-33)

" ¿On se'n va la llum?"
Aquest episodi comença amb la pregunta de la Pimi: "¿On se'n va la llum quan
tanquem l'interruptor?" La Pimi es malfia de la resposta habitual: dir que la llum s'apaga
és una manera de parlar. La Mireia adopta un to de condescendència i no es prèn
seriosament la pregunta. Al contrari, personifica la llum i diu que se'n va a dormir.
Pressionada per la Pimi, la Mireia afirma que la llum "se'n va allà d'on ve la fosca".
Aquesta segona resposta de la Mireia és sorprenent. Suggereix que hi ha una mena de
regió de la qual emana la fosca i a la qual toma la llum. La Pimi identifica de seguida
aquesta regió: "l'Espai Exterior".

Creure en el que existeix
En aquest punt, la Mireia acusa la Pimi de no creure en l'espai i fins i tot insinua que la
Pimi no creu en res. Això planteja la qüestió de què és el que entén la Mireia amb la
paraula "creure". Per altra banda, la Mireia ha convenit l'''Espai Exterior" -que és un
regne de ficció en què la Pimi afinna que no creu- en l'espai en general.

No creure en l'espai
La Pimi replica que preguntar-se coses no equival pas a no creure. Tanmateix, la burla
de la Mireia l'amoïna i, abans d'adormir-se, la Pimi acaba fent allò que la Mireia abans li
havia retret injustament Afirma que l'espai no és res, i en dóna dues raons: espai només
és una paraula, i només és buidor. Així, ara ha atribuït a l'espai el mateix status
d'inexistència que anteriorment havia atribuït a les relacions.

Espai, ¿només una paraula?
ValIa pena que considerem les afIrmacions de la Pimi pel que fa a la inexistència de
l'espai. Primer diu: "¡Només és una paraula !" Això és problemàtic. Sembla que la Pimi
vol dir que la paraula "espai" pot tenir significat, però que no es refereix a res. Segons la
temrinologia ja tradicional, aquesta paraula té designació (significat) però no té denotació
(referència). "Unicorn" és una altra paraula que, segons la Pimi, té designació però no té
denotació. Cenament, no tothom estaria d'acord amb ella.

Espai, ¿només buidor?
L'afirmació de la Pimi que l'espai només és buidor és igualment problemàtica.
Generalment, l'espai newtonià és vist com una mena de contenidor o receptacle on
l'univers ha estat col.locat. En aquest marc de referència, es pensa en l'espai com en
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quelcom que té existència real. D'altra banda, les nocions aristotèlica i einsteiniana
d'espai semblen negar que l'espai tingui caràcter absolut i pensen en l'espai com en
quelcom relacional.

Misteri i el jo
L'episodi s'acaba amb la referència de la Pimi a la seva criatura misteriosa, a la seva
història misteriosa, i als seus molts altres misteris, tot i que admet que no sap què podrien
ser aquests misteris. La seva conducta planteja algunes qüestions interessants: ¿es poden
tenir pensaments que, en un moment determinat, resultin fins.i tot misteriosos per a un
mateix? ¿És possible que algú sigui conscient de l'existència de la categori·a "misteriós", i
que n'infereixi que hi podria haver misteris dels quals no és conscient? A més, pot ser
que algú sigui conscient d'aspectes misteriosos i inexplorats de si mateix, sense ser
capaç, en canvi, d'identificar amb precisió de quins aspectes es tracta.

5.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Llum i fosca

(p.32,I-ll)

I. La Pirni pregunta on se'n va la llum. Però, primer, preguntem-nos d'on ve.
¿Està emmagatzemada a la bombeta?
.
2. La Pimi pregunta on se'n va la llum. Sembla que sospita que l'expressió "anarse'n" és ambigua. Però, ¿oi que se'n va ? ¿O no se'n va enlloc?
3-. L~ Mireia diu que la llum "se'n va a dormir". ¿És ambigua aquesta expressió?
4. ¿Es correcte el que diu la Mireia, que la llum se'n va allà d'on ve la fosca?
5. ¿La fosca és realment alguna cosa, o és només l"'absència de llum"?
6. ¿La llum és realment alguna cosa, o és simplement l'''absèn:cia de fosca"?
7 . ¿La fosca és absència de llum de la mateixa manera que la fredor és absència
d'escalfor?
8. Si poses aigua a escalfar i es toma més calenta, ¿significa això que la fredor que
hi havia a l'aigua se n'ha anat?
9. ¿La llum viatja? ¿L'escalfor viatja? ¿El so viatja?
10. ¿Blau viatja? ¿Calent via~a? ¿Fort viatja?
[Vegeu l'entrada "Anar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

5.1.2 EXERCICI: ¿Què se'n va a dormir?

(p. 32,6-7)

Digues si les coses de la llista de l'esquerra se'n van a dormir, no se'n van a dormir, o
si no ho saps.
VA ADORMIR

NovAADORMIR

1. El sol

2. L'herba
3. Una rosa
4. La llum
5. La llum de la lluna
6. U na tulipa
7. Un ós
8. Un riu
9. Un tigre
10. Un espàrrec
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11. Un peix
12. La pluja
13. Un arbre
14. Una porta
15. Una finestra
[Vegeu l'entrada "Adormir-se" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

5.1 ..3 EXERCICI: Usos d"'anar" (p. 32,2-10)
En els parells d'oracions següents, digues si les expressions amb "anar" s'usen de la
mateixa manera o de manera diferent.
1. Cris: "Em sembla que me'n vaig al cine."
Tina: "Molt bé, vinc amb tu, si a la mama li va bé."

2. Tom: "Aquest maleït cotxe no va."
Jerry: "¿I què? Encara que l'engeguis, no sabem on anar."
3. Bibi: "¡Deixa anar el meu jersei!"
Xavier: "Només si em deixes anar al cine amb tu."
4. Carme: "¡Quan s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar!"
Lluïsa: "¡Va com va!"
5. Maria: "¡Vés a pastar fang!"
Mercè: "¡Vés a passeig!"
6. Joan: "Aquestes sabates em van estretes."
Miquel: "Són les que van al primer calaix."
7. Rosa: "L'avi ja va molt de tort."
Jaume: "Sí, però encara va molt mudat."
8. Mare: "El nen no va de ventre. "
Pediatra: "Perquè ja va de quatre grapes."
9. Watson: "Fa mitja hora que vaig al darrera d'aquest cotxe."
Holmes: "I jo en fa mitja que vaig darrera d'un senyal indicador."
10. Diana: "Ha anat de poc que no ens estimbem."
Carles: "Sort que hem anat a poc a poc."
11. Job: "Jo vaig i vinc cada dia."
Telm: "A mi, no m'hi va ni m'hi ve res."
12. Rita: "A mi, no em va, això de fer discursos."
Antònia: "Sempre he dit que amb discursos no es va enlloc."
[Vegeu l'entrada "Anar i venir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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5.1.4 EXERCICI: Significati diferències de significat (p.32,12)
¿Quines diferències de significat veus en les oracions de cadascun dels casos
següents?
1. La Berta va dir: "En Gerard només és amic meu."
La Berta va dir: "Només en Gerard és amic meu."
2. Cartell: NOMÉS LES NOIES SÓN ADMESES A LA PISCINA.
Cartell: LES NOIES NOMÉS SÓN ADMESES A LA PISCINA.
3. Els visitants són saludats només quan arriben.
Els visitants només són saludats quan arriben.
Només els visitants són saludats quan arriben.
Els visitants són saludats només d'arribar.
4. Aquest any es repartiran llibres útils a més cursos.
Aquest any es repartiran llibres a més cursos útils.
Aquest any es repartiran més llibres útils als cursos.
Aquest any es repartiran més llibres als cursos útils.
[Vegeu l'entrada "Sinònims" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

5 .15 PLA DE DISCUSSIÓ: Creure

(p. 32,15-22)

I.
la. ¿Pots saber una cosa sense creure-la?
I b. ¿Pots creure una c9sa sense saber-la?

2a. ¿Pots creure una cosa que et resulta dubtosa?
2b. ¿Pots dubtar d'una cosa que creus?
3a. ¿Pots entendre una cosa sense creure-la?
3b. ¿Pots creure una cosa sense entendre-la?
Il.
1. Si dius que creus en el joc net, ¿significa que penses
a. que existeix el joc net?
b. que hauria d'existir el joc net?
2. Si dius que creus en els Reis de l'Orient, ¿significa que penses
a. que existeixen els Reis de l'Orient?
b. que haurien d'existir uns Reis de l'Orient?
3 . Si dius que creus en fantasmes, ¿significa que penses
a. que existeixen els fantasmes?
b. que haurien d'existir els fantasmes?
4. Si dius que creus en l'honradesa, ¿significa que penses
a. que la gent és honrada?
b. que la gent hauria de ser honrada?
[Vegeu 1'entrada "Creure" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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5.1.6 PLA DE DISCUSSIÓ: Creença
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
. 14.
15.

(p. 32,15-22)

¿Quina raó tens per creure que ara pones sabates?
¿Quina raó tens per creure que ara estàs llegint (o escoltant) aquesta pregunta?
¿Quina raó tens per creure que ara estàs pensant?
¿Quina raó tens per creure, a la nit, que el sol és a l'altra banda de la terra?
¿Tens alguna raó per creure que, als ÓSSOS, els agraden les farinetes?
¿Tens alguna raó per TU) creure en gegants?
¿Tens alguna raó per TU) creure en follets?
¿Podria ser que creguessis que una cosa és falsa i que després descobrissis que és
verdadera?
¿Podria ser que creguessis que una cosa és verdadera i que després descobrissis
que és falsa?
¿Podria ser que la teva creença resultés ser falsa, tot i tenir moltes raons per
creure-la?
¿Podria ser que la teva creença resultés ser verdadera, encara que no et
sabessis imaginar cap raó per creure-la?
¿Podria algú intentar fer-te creure una cosa falsa i, malgrat tot, ser amic teu?
¿Podria algú que no és amic teu intentar fer-te creure una cosa verdadera?
¿T'agradaria que totes les teves creences fossin creences verdaderes?
La ficció (que és allò que es fa veure, que es fa creure), ¿és verdadera, és falsa, o
no és ni verdadera ni falsa?

[Vegeu l'entrada "Creure" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
5.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Paraules

(p. 33,2)

1. Ordena les coses següents, de les més breus a les més extenses: paràgrafs lletres
de l'alfabet, llibres, paraules, capítols, oracions, llenguatge, signes de puntuació.
2. ¿Poden ser verdaderes i falses les lletres de l'alfabet?
3. ¿Poden ser o verdaderes o falses les paraules?
4. ¿Poden ser verdaderes i falses algunes oracions?
5. ¿Hi podria haver oracions que no fossin ni verdaderes ni falses?
6. ¿Tens pensaments, a vegades, per als quals no hi ha paraules?
7. ¿Inventes paraules, a vegades, que no tenen cap significat?
8. ¿Inventes paraules, a vegades, que només tenen significat per a tu?
9. ¿Hi ha paraules inventades per les persones que fan els diccionaris?
10. ¿Els significats de les paraules són inventats per les persones que fan els
diccionaris?
Il. ¿Hi ha paraules bones i paraules dolentes?
12. ¿Hi ha paraules correctes i paraules incorrectes?
13. ¿Hi ha paraules borúques i paraules lletges?
14. ¿Hi ha paraules espavilades i paraules estúpides?
15. ¿Hi ha paraules que estimes i paraules que odies?
16. ¿Una hIstòria bonica ha d'estar feta amb paraules boniques?
17. ¿Una història bonica ha d'estar feta amb paraules bones?
18. ¿Una història bonica ha d'estar feta amb les paraules adequades?
19. ¿Una història verdadera ha d'estar feta amb paraules boniques?
20. ¿Una història verdadera ha d'estar feta amb les paraules adequades?
[Vegeu les entrades "Paraules" i "Paraules i coses" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
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5 .1.8 EXERCICI: Consouirrelacions espacials (p. 33,1-2)
(Nota: Aquest exercici és per fer a les classes que tinguin taules que es puguin moure.)
Treu tots els pupitres fora de la classe. Deixa l'habitació així durant una estona.. Que
cada alumne faci alguna cosa tot sol en aquesta habitació buida. Després, que tots els
alumnes fonnin un cercle i cantin dues cançons en aquest espai buit. Mentre encara estan
en cercle, pregunta a alguns dels nens si hi ha cap diferència entre la sensació que ;lenien
quan treballaven en un espai buit i la que tenen quan trebal.1en en una habitació plena de
pupitres.
Després, surten dos nens de classe, van a buscar els seus pupitres i els tomen a portar
a l'aula. Els poden posar allà on vulguin. Dos altres nens porten també els seus pupitres i
els col.loquen en alguna relació amb els dos primers. Aneu fent això, fins que tots els
pupitres tomin a ser a la classe.
Ara, dos alumnes es posen a un costat de la classe, dos més es posen a la paret
davantera de la classe (és a dir, a la paret de la pissarra, cap a la qual abans tots miraven),
i dos més es posen al fons de la classe. Que cadascun d'aquests alumnes descrigui, des
del seu lloc, la forma que ara han pres els pupitres, és a dir, la manera com ell els veu
disposats a l'habitació.
. [Vegeu l'enrrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica.]

Episodi 2 (pàgs. 33-34)

L'estat de consciència i els seus objectes
Al començament de l'episodi, la Mireia li diu, a la Pimi, que pot pensar i es pot vestir
alhora. Sembla que vol dir que és possible de pensar en coses que no siguin simplement
les que s'estan fent. La Pimi fa veure que no ha sentit la Mireia i passa a analitzar el seu
propi estat de consciència. S'adona que cada una de les seves reflexions té un objecte. No
pensa només en el buit. Pensa en gent que es lleva, que es vesteix, que esmorza i que es
prepara per anar a l'escola.

¿Som sempre conscients d'alguna cosa?
No està clar que la Pimi estigués disposada a defensar que ser conscient sempre és ser
conscient d'alguna cosa. Sembla que pensa que és fantàstic que pugui pensar en aquestes
persones i en les coses que elles estan fent. "I jo estic aquí, al llit, pensant en ells." En
cert sentit, la Pimi està recreant el món.

Relacions espacials i temporals
La Mireia assenyala que això que pensa la Pimi pressuposa que existeixen les relacions
espacials. Hi afegeix que també existeixen unes relacions temporals. Exemples de relació
espacial són "a prop de" i "lluny de ..... Més tard que" seria una relació temporal. La
resposta de la Mireia a la Pimi, que afirmava que l'espai i el temps només són paraules,
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es troba a 34,11-13: "Quan parlem del temps, volem dir 'abans que' i 'més tard que'.
Quan parlem de l'espai, volem dir 'a prop' i 'lluny'." Per primera vegada, la Pimi entén
el que li ha dit la Mireia, i és una revelació per a ella. Espai i temps no són paraules
buides; tracten de relacions. Tal com diu la Pimi: "L'espai està fet de relacions espacials i
el temps està fet de relacions temporals." El que no li queda çlar, a la Pimi, en aquest
moment és la relació t:.ntre l'espai i les relacions espacials. ¿Es l'espai la classe de les
relacions . espacials? ¿Es la farru1ia de les relacions espacials? ¿O bé és una mena de
context els membres del qual són relacions d'espai? Aquestes possibilitats encara han de
ser explorades.
5.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Pensar i relacions (p.33,17)

1. Quan penses, ¿pots pensar en coses sense relacions? Per exemple, ¿pots pensar
en el teu llit sense pensar en ell en relació amb la teva habitació, o en relació amb
tu?
2. Quan penses, ¿pots pensar en relacions sense coses? Per exemple, ¿pots pensar
en la igualtat sense pensar en coses que són iguals les unes a les altres? ¿Pots
pensar en la injustícia sense pensar en persones que són injustes les unes amb les
altres?
3. Quan penses, ¿pots evitar de pensar o bé en coses o bé en relacions? (Si dius que
sí, ¿en pots posar un exemple?)
4. Quan penses, ¿pots pensar alhora en coses i en relacions? Per exemple, ¿pots
pensar en un amic teu i, alhora, pensar en les relacions que aquesta persona té
amb tu, amb la seva habitació, amb la seva escola, amb la seva família, etc.?
5. Pensar, ¿consisteix potser a descobrir relacions?
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
5.2.2 EXERCICI: Relacions (explícites i implícites) i parts de l'oració (p. 33,19-25)

Les relacions es poden expressar amb símbols, i no cal que aquests símbols siguin
paraules. Per exemple, hi ha relacions aritmètiques "més petit que", "més gran que" i
"igual a"
>, =).
Tanmateix, generalment mirem d'expressar les relacions per mitjà del llenguatge.
Llavors les parts de l'oració presenten certes diferències. Els noms serveixen,
habitualment, per indicar coses; aquestes coses són els termes entre els quals s'estableix
la relació. Les relacions, però, s'indiquen gairebé sempre per mitjà de verbs, adjectius i
adverbis -sols o combinats-, amb l'assistència ocasional de les proposicions.
Per exemple, considerem el que està pensant la Pimi "en aquest moment":
tothom es lleva
es vesteix
esmorza
es prepara per anar a l'escola
la Isabel es renta les dents
la Victòria es menja una torrada
en Bernat es corda les sabates

«,

Quan examinem una oració, no ens hem pas d'acontentar amb la identificació de les
seves diverses parts o amb la constatació dels significats alternatius que cada paraula pot

'------------------- - -

181

-

-

-----

tenir. També podem dur a terme una anàlisi ben útil si despleguem les relacions indicades
per l'oració. Per exemple, agafem aquesta oració:
l'Enric planxava la camisa.
Els noms de la oració són Enric i camisa, i indiquen explícitament una persona
particular (l'Enric) i una cosa (la camisa), entre les quals existeix una relació expressada
pel verb planxava. (La relació roman encara que ho passem a la forma passiva, mentre
també capgirem els termes: "La camisa era planxada per l'Enric".)
Ara bé, implícitament encara hi ha una tercera cosa en aquesta oració: la planxa. D'aquí
que se suggereixin relacions addicionals: de l'Enric amb la planxa, i de la planxa amb la
camisa.
Mira si, en les oracions següents, saps identificar les relacions indicades explicitament
i les suggerides implicitament.
1. La Maria passeja el gos.
2. El futbolista va xutar la pilota.
3. El gat va esgarrapar la pona.
4. L'Eduard va pensar en el circ.
5. En Jordi va tirar una pedra a la bassa.
·6. L'Alícia i l'Esther anaven agafades de la mà.
7. Tots els de la classe van companir el pastís.
8. En Sam i la Sió van pujar al turó.
9. La lluna mirava malament al sol.
10. El mag va agafar una cana de la taula.
En aquests exemples, estàs treballant amb noms i verbs, de manera que les relacions
-tant les indicades explícitament com les simplement suggerides- són d'un sol òpus.
Tanmateix, quan s'usen adjectius o adverbis, aleshores entra a escena un altre tipus de
relació. Heus aquí alguns exemples de relacions expressades per mitjà d'adjectius:
La terra és més gran que la lluna.
L'autobús feia més soroll que una metralladora.
La rosa era més vermella que el clavell.
Aquests casos són, òbviament, comparacions, i comparacions explícites. Les
comparacions, però, també poden ser implícites. Per exemple, si algú es refereix a "la
casa gran del racó", evidentment fa una comparació implícita amb altres cases; dir "la rosa
és vermella" implica una comparació amb roses que són blanques i roses. ¿Quines
comparacions queden implícites en les oracions següents?
1. La Teresa jugava amb un gos petitet.
2. El mar està en calma aquesta nit.
3. A mesura que s'acostava la tempesta, el vent era més fon.
4. Des de la casa es tenia una bona vista de la ciutat.
5. Les opinions que en Jep tenia de les noies eren molt confuses.

De manera semblant, també podem considerar que els adverbis fan comparacions
explícites o implícites:

1. En Jordi es va oposar enèrgicament a la proposta.
2. L'Al ben va lluitar valentament amb el lleó.
3. Els pares de la Rosa se la miraven orgullosament.
4. Els homes van maltractar cruelment els ocells.
5. La Victòria es va distanciar fàcilment dels nois que la perseguien.
¿Sabries dir quines són les comparacions implícites a cadascun dels casos anteriors?
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[Vegeu les entrades: "Comparacions", "Oracions" i "Gramàtica" d'aquest Manual;
"Relacions" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
5.2.3 EXERCICI: Moure coses (p. 33, 20-25)

Mentre· ets a casa, pensa en una cosa que et sembla que hauria d'estar en un lloc
diferent del que ara ocupa a la casa. Trasllada l'objecte d'un lloc a l'altre. Digues ara, en
una sola oració, què has fet.
Després, que la classe ajunti totes les oracions i fes-ne un poema de grup.
Potser voldràs nomenar algun alumne perquè faci à"'editor" i decideixi l'ordre de les
oracions en el poema de grup. Però també podeu decidir l'ordre en grup.
[Vegeu l'entrada "Oracions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
5.2.4 EXERCICI: Descobrirrelacions

(p. 33, 20-25)

. I. Agafa un full de paper en blanc i, amb un llapis de color o bé amb pintura, fes una
taca cap al centre del paper. Ara,
1. ¿Quines relacions hi ha entre la taca i els marges del paper?
2. ¿Quina relació hi ha entre el color de la taca i els altres colors que tu coneixes?
3. ¿Quina relació hi ha entre la forma de la taca i la forma de la pàgina?
4. ¿Et pots imaginar una taca que no tingui cap relació amb res?

11. Pensa en una cosa d'algun tipus: un xiulet, un bastó de xiclet, una pissarra, un
autobús, un edifici.
1. ¿Quines relacions hi ha entre les parts de la cosa i la cosa sencera?
2. ¿Hi ha relacions entre una part d'una cosa i les altres parts de la mateixa cosa?
3. ¿Hi ha relacions entre les parts de la cosa i les parts d'altres coses?
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
5.25 EXERCICI: Ambigüitats

(p.33,26-27)

1. Gina: "¿Qui preferiries que se't mengés: un lleó o un tigre?"

Pau: "Realment, no em sembla que ho pogués decidir jo en cap dels dos casos."
2. Notícia del diari: "Tot i que fosqueja de valent, el pronòstic metereològic sembla
indicar cels sense precipitacions. "
3. Diari de l'escola: "Pròximament, hi haurà una altra sèrie d'activitats. Començarà
el Sr. Cases, que ens donarà una lliçó de delinqüència juvenil."
4. Diari de l'escola: "En la segona conferència, el Dr. Puig parlarà d'algunes
substàncies verinoses que els nens poden ingerir a casa. "
5. Pere (a un Sr. del carrer): "¿Sa-a-ap on és l'esco-co-co-la de tar-tar-ta-mu-uts?"
Senyor: "¡Però si tu ja en saps!"
6. Nora:" ¿Saps que la Mima ahir va perdre els seus pares?"
Blanca: "¡Què dius! ¿En un accident?"
Nora: "No, en uns grans magatzems."
7. Clienta (a la botiga): "El meu nen ja fa tres mesos que camina."
Venedora: "¡Caram, si que deu ser lluny!"
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8. Amo de la botiga: "Et llogaré si em demostres que ets una persona responsable."
Martí: "Doncs, miri, sempre que en passa alguna a casa, els meus germans es
giren cap a mi i diuen: '¡El responsable és en Maní!'"
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

5.2.6 EXERCICI: Comparar relacions

(p. 33,26 - 34,2)

1. Mira't al mirall aquest vespre. Torna't-hi a mirar demà al matí. Llavors, completa
l'oració següent:
Ahir al vespre semblava ............... :
aquest matí semblava ........... ..... .

2. Descriu la diferència entre els sabors de dues begudes no alcohòliques:
..... .... ...... .. té gust de .... ..... ,
però ... .... ... . té gust de ...... ... .
3. Descriu la diferència entre dutxar-se i prendre un bany.
Dutxar-se és com ...................... ,
però banyar-se és com ...... ..... .... .
[Vegeu les entrades: "Comparacions" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica . ]

5.2.7 EXERCICI: Analogies "com si"

(p.34,15)

Quan la Pimi entén el que la Mireia vol dir, comenta: "Va ser com si se m'encengués
una bombeta". Aquí s'han d'observar dues coses.
1) Hi ha una analogia implícita: veure el que vols dir és com tenir una bombeta al cap
que s'encén. L'analogia és implícita en tant que s'ha de reconstruir perquè adquireixi la
forma usual d'una analogia.
2) L'us de "com si" planteja una qüestió: ¿és possible que totes les analogies puguin
ser enteses com a hipotètiques? En el nostre exemple, podriem dir: "Si veig el que vols
dir, aleshores se m'encén una bombeta." Aquesta és una manera d'entendre les analogies.
Mirem fins a quin punt aquest enfocament pot funcionar bé en alguns exemples concrets.
Heus aquí algunes analogies. ¿Les pots reconstruir en forma d'enunciats .. SL ..
aleshores ...... ?
(Exemple: Els gatets són als gats com els cadells són als gossos.
Versió reconstruïda: Si els gatets són les cries dels gats, aleshores els
cadells són les cries dels gossos.)
L 3 és a 6 com 5 és a 10.
2. Les tecles de les màquines d'escriure són a les màquines d'escriure com les tecles
dels pianos són als pianos . .
3. Les claus de casa són a les cases com les claus de contacte són als cotxes.
4. Els envasos són a la llet com les bosses són a les patates.
5. La mantega és a la torrada com el tomàquet és al pa.
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6. La pluja és als bassals com la neu és als nevassos (=munts de neu).
7. Menjar és a sentir-se tip com no menjar és a sentir-se afamat.
8. L'amor és a l'odi com l'esperança és a la desesperació.
9. Els cacauets són als elefants com la llet és als gats.
10. Els colors són als artistes com els sons són als compositors.
Observa que, quan mires de reconstruir aquestes oracions en forma de "Si ...
aleshores ... ", estàs obligat a establir les relacions que es comparen. Estàs forçat a ser
explícit: "Si 3 és la meitat de 6, aleshores 5 és la meitat de 10"; "si la pluja és la causa
dels bassals, aleshores la neu és la causa dels nevassos" .
[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

5.2.8 EXERCICI: Relacionsespacials

(p.34,17-18)

Per fer aquest exercici es necessiten:
un grapat d'etiquetes adhesives o bé cel.lo,
un cabdell de cordill,
una capsa de globus.

1. Cadascú tria dos objectes de la classe que semblen tenir una relació entre ells.
Per exemple:
La porta és davant per davant de la finestra.
La cadira és al costat del pupitre.
El terra és a sota la taula.
La pissarra és prop de l'armari.
Ara, tu (el/la mestre/a) talles un tros de cordill que arribi a unir els dos objectes i fixes
els dos extrems del cordill als objectes.
Finalment, demanes a la classe que et diguin quines relacions has volgut expressar.
Il. Cadascú agafa un globus.
El primer infla el seu globus i el deixa anar. Llavors talla un tros de cordill que sigui
tan llarg com el viatge que ha fet el globus: s'enganxa un extrem del cordill allà on la
persona es trobava quan ha deixat anar el globus, i l'altre extrem, allà on el globus ha anat
a parar.
El següent deixar anar el seu globus des del lloc on ha anat a parar el primer, i continua
així el camí del cordill. Tothom fa el mateix, l'un després de l'altre.
Resultat: potser una composició de cordill. O potser una classe molt entortolligada!
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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Episodi 3 (pàgs. 34-36)

Exemples de relacions
Quan la Pimi pregunta al Sr. Moliner què és una relació, aquest li contesta, primer, que
és "una connexió". Després, però -potser perquè no està ben segur de la correcció de la
seva resposta-, ho pregunta als altres. Llavors, uns quants membres de la classe en
posen exemples: la Isabel suggereix les relacions familiars; en Ricard menciona les
relacions numèriques; la Joana parla de relacions verbals; en Tomi assenyala que les coses
tenen relacions, i posa com a exemple les relacions part-tot; i en Robert discuteix les
relacions que les paraules tenen amb les coses. Les il.lustracions d'en Robert són
"denotatives", és a dir, les seves paraules indiquen (es refereixen a, denoten) alguns
objectes particulars o conjunts d'objectes del món exterior.
[Aquí s'usa "denotació" en un sentit lògic o filosòfic, no en un sentit ordin.ari o literari.
En el sentit lògic, una paraula denota els casos concrets a què es refereix, mentre que
connota un significat, un sentit, una definició abstracta. Així, la paraula "mare" denota
totes les persones concretes que són mares, i connota el significat de "progenitor
femení". Es pot dir, doncs, que "denotació" és "referència", i que "connotació" és
"significat". En certs casos, no hi ha. denotació, però sí connotació; per exemple,
"unicorn" no es refereix a res, perquè no existeix cap objecte que sigui un unicorn, però
en canvi significa "animal en forma de cavall o de boc blanc amb una llarga banya recta al
front". En el sentit ordinari o literari mencionat abans, la denotació literària coincideix
amb la connotació lògica, i la connotació literària es refereix, en canvi, a les implicacions
semàntiques de la paraula. Seguint amb el mateix exemple, la denotació literària de
"mare" seria "progenitor femene', i la connotació consistiria en les associacions que la
paraula "mare" comporta, com ara "caliu", "amor maternal", etc.]

¿Com s'han de defiòir les relacions?
La Pimi no queda satisfeta. Admet que els exemples han sigut bons. Però deixa
entendre que els exemples no equivalen a una definició, i diu que encara vol saber què
són les relacions. L'observació de la Pimi és perfectament legítima. Sembla que digui: si
vull saber què significa la paraula "ciutat", no n'hi ha pas prou d'anomenar unes quantes
ciutats. El que vull és una definició, és a dir, vull conèixer les característiques essencials
d'una ciutat.

La Pimi nega que els altres facin una contribució a la recerca
En aquest punt, la Pimi no obté resposta. El Sr. Moliner sembla a punt de tornar al seu
tenne "connexions", però la Pimi tampoc no sembla disposada a acceptar-ho. Llavors diu:
"Ho he d'esbrinar tot pel meu compte." En vista de l'important ajut que h,a rebut de la
classe i del Sr. Moliner, l'afmnació de la Pimi resulta més aviat estranya. ¿Es que no veu
que la classe s'està convertint en una comunitat de recerca? ¿Per què es nega a reconèixer
les contribucions dels altres?
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5.3.1 EXERCICI: Tipusderelacions

(p. 35, 6-28)

Cinc membres de la classe identifiquen cinc tipus diferents de relacions:
Isabel: relacions fanúliars
Ricard: relacions numèriques
Joana: relacions verbals
Tomi: relacions part-tot entre les coses
Robert: relacions semàntiques: paraula-cosa
Encara queden, però, set membres de la classe que no han ofert cap exemple. Són la
Cati, en Nie, en Gerard, la Xita, la Victòria, en Bernat i la Pirrú. ¿Se t'acuden tipus de
relacions que ells podrien haver suggerit? I de cada tipus, ¿quants exemples en podries
posar?
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
5.3.2 EXERCICI: Oracions

(p. 35.18-20)

En general, hi ha dos tipus d'oracions:
1) les que són o verdaderes o falses (normalment conegudes com a "enunciats" o
"assercions");
2) les que no són ni verdaderes ni falses (p.e., preguntes, ordres, exclamacions).
Classifica les oracions següents en assercions (A), exclamacions (E), interrogants (I) o
ordres (O):
O
I
E
A
1. Jep: "¡Oh, quina ràbia que em fa haver-me de
llevar tan aviat!"
2. Ona: "¿Em pot canviar el color dels ulls?"
3. Sam: "Plou molt a Hawaii."
4. Eli: "¡Els de tercer, que facin fila al costat
de la porta!"
5. Pim: "En Martí Luther King va néixer a la Xina."
6. Mel: "Avui és dimarts, oi?"
7. Ava: "¡Quina manera d'administrar la casa!"
8. Roc: "¡No enraonis, escolta!"
9. Isa: "Un ocell moll no vola mai endarrera. "
10. Ari: "¿No arribarem mai al capítol sis?"
[Vegeu les entrades "Oracions", "Gramàtica" i "Relacions i llenguatge" d'aquest
Manual.]
5.3.3 EXERCICI: Relacions part-tot

(p. 35,21-23)

Completa les oracions següents:
1. Si la roda és part d'una bicicleta, aleshores el patí és part d'un .......... .
2. Si els cordons són part d'una sabata, aleshores els botons són part d'una .....
3. Si un tauló d'anuncis és part d'una paret, aleshores un ..... .
és part d'un terra.
4. Si una lletra és part d'una paraula, aleshores una ploma és part d'un ..... .
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5. Si la superfície d'una taula és part d'una taula, aleshores la
6. Si un segon és part d'un minut, aleshores un minut és part d'una ...... ... .
7. Si un miLlímetre és part d'un centímetre, aleshores un ...... és part d'un
quilòmetre.
8. Si un petricó és part d'un porró, aleshores un ...... és part d'un hectòlitre.
9. Si el gelat és part d'un sorbet, aleshores là llet és part d'un ...... .
10. Si l'àncora és part d'un vaixell, aleshores una pasarel.la marítima és part d'un
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

5.3.4 EXERCICI: Paraules i coses
1.
2.
3.
. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(p . 35,25-26)

¿És una paraula "paraula"?
¿És un gat la paraula "gat"?
¿Són paraules els gats?
¿És una paraula "gats"?
¿Té pèl la paraula "gat"?
¿Això [ES VEU UN GAT] és un gat, o bé una imatge d'un gat?
¿Això [ES VEU UN QUADRE D'UN GAT] és un gat, o bé una imatge d'un gat?
¿"Gat" és una paraula, o bé una imatge d'una paraula?
¿És [ES VEU UN QUADRE ON HI HA ESCRIT: PARAULA] una paraula, o bé
una imatge de la paraula "paraula"?
¿Això [ES VEU UN QUADRE D'UN GAT] és una imatge d'un gat, o bé una
imatge d'una imatge d'un gat?
Això [ES VEU UN GAT D'ESQUENA] és un gat vist de l'altre
costat. ¿Quin aspecte té una paraula vista de l'altre costat?
¿Quina relació hi ha entre els gats i la paraula "gat"?
¿Quina relació hi ha entre les paraules i la paraula "paraula"?

[Vegeu les entrades "Paraules i coses", "Paraules" d'aquest Manual.]
5.3.5 EXERCICI: Els exemples, ¿poden servir per definir?

(p. 36,4-5)

La Pimi lamenta que, malgrat que els seus companys de classe han ofen bons
exemples de relacions, ella encara no sap què són les relacions.
Està dient que els exemples no són equivalents a una definició.
I, tanmateix, quan es tenen exemples, es pot començar a pensar en maneres de
construir una definició.
Un cotxe Ford o un Chevrolet (o qualsevol altra marca) és un exemple d'automòbil.
La definició que dóna el diccionari d"'automòbil" és "vehicle terrestre -generalment
muntat sobre quatre o més rodes-, capaç de produir la seva pròpia força motriu i que es
pot desplaçar i pot ser guiat segons el voler del seu conductor".
En els casos següents, quan tinguis una definició, posa exemples, i quan tinguis
exemples, troba una definició.
Paraula
Aeronau

President
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Definició
Vehicle capaç de superar la
gravitació terrestre.
Cap del Govern autònom de
Catalunya.

Exemples

Milionari
Nació
Queviures

Rockefeller,Onassis
França, Alemanya
Substàncies comestibles que
proporcionen energia.

[Vegeu l'entrada "Definició" a l'Índex Temàòc d'Exercicis d'aquest Manual.]

5.3.6 EXERCICI: Esbrinarcoses(p. 36,11-12)
Heus aquí una colla de qüestions. Però no s'han de contestar, sinó que t'has de limitar
a dir si les coses de què es parla poden ser esbrinades (PSE) o no (NPSE).
Per exemple, "¿Quants fan dos i dos?" planteja un problema que es pot resoldre. Però,
"¿Ponen mitjons verds els unicorns?", planteja un interrogant que no es pot respondre.
PSE

NPSE?

Maria: "¿Quantes línies rectes hi ha en un cercle?"
Olga: "¿Q~ants punts hi ha en una línia?"
Narcís: "¿Es groga o verda la veritat?" .
Teo: "Serà un dimarts el primer dia de l'anyvinent?"
Sara: "¿Què rellisca més: l'amor o l'esperança?"
6. E va: "¿Quin país hi ha directament al sud de Roman ia?"
7. Ramon: "¿Què és més fred: l'aigua o el ferro?"
8. Romà: "¿Quina diferència hi ha entre una
marieta i una lluerna?"
9. Anna: "Si sóc estrangera, ¿quina edat he de
tenir pet: poder votar?"
10. Toni: "¿Es broma broma això?"
1.
2.
3.
4.
5.

[Vegeu l'entrada "Esbrinar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

5.3.7 EXERCICI: Esbrinar coses pelteu compte (p. 36,11-12)
Indica si es tracta de coses que t'agradaria esbrinar pel teu compte o bé si són coses
que t'estimaries més preguntar a algú altre. Després, explica a la classe per què has donat
les respostes que has donat.
PEL TEU
COMPrE
PREGUNTAR?
1. L'onografia d'una paraula
2. El resultat d'una divisió llarga
3. El nom del tercer President de la Generalitat
4. El que t'agradaria per al teu aniversari
5. El títol d'una història que has escrit
6. Com es juga al pòquer
7. Per què es fa fosc a la nit
8. Si existeixen els ovnis
9. El reglament del futbol
10. Què és un amic
11. La teva història preferida
12. Com arribem a saber-les, les coses
[Vegeu l'entrada "Esbrinar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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Episodi 4 (pàgs. 36-39)

La relació de "representar"
Ara que els nens es prenen seriosament les relacions, sembla que en Bernat ha pensat
en alguna manera d'expressar relacions. Segurament que no n'hi ha prou de dir -<om ha
fet en Robert a la pàgina 35- que la paraula "muntanya" té relació amb totes les
muntanyes que existeixen. En Bernat ho vol simbolitzar tot plegat: la paraula "muntanya",
la muntanya mateixa, i la relació que resulta entre totes dues. Per això dibuixa una fletxa
que expressa la relació "representar". La paraula "muntanya" representa (és un signe que
fa presents) muntanyes, i la fletxa representa (és un signe que fa present) la relació de
representació.

L'analogia del Sr. Moliner
. En Bernat passa a demostrar a la pissarra que la paraula "relacions" té relació amb
"lluny i a prop" i amb "abans i després". De fet, el Sr. Moliner presenta la qüestió en
forma d'analogia, i en Bernat ho accepta: la paraula "relacions" és a "lluny i a prop" o a
"abans i després" el mateix que la paraula "muntanya" és a muntanyes de debò.
.

¿On són les relacions?
Ara la Pimi vol saber on són les relacion~. Per començar, suposa que les paraules i les
idees estan "en les nostres ments", mentre les muntanyes estan "en el món". El Sr.
Moliner admet, amb certa precaució, que aquesta és una manera d'expressar-ho.

Relacions espacials i 1emporals
La Pimi passa ara a argumentar, anàlogament, que la paraula "relació" i la idea de
relació estan "en les nostres ments", però que les "relacions de debò" estan en el món.
Sembla dir que l'espai i el temps poden ser considerats reals si se'ls considera com a
conjunts de relacions "reals".

L'analogia de la Pimi
Però la Pimi encara no ha acabat. No en té prou d'haver arribat a la idea que l'espai i el
temps estan fets de relacions, i passa a argumentar que, de manera semblant, les nostres
ments han d'estar fetes de les parayles i de les idees que representen aquelles relacions
reals. Tal com el Sr. Moliner diu: "Es una analogia molt bonica, Pimi".

¿És una dimensió la ment?
El Sr. Moliner surt corrents, però abans introdueix encara un altre concepte en la
discussió. Tot marxant, munnura en veu baixa: "Espai i temps són dimensions. Però,
podria la ment..." No acaba la seva especulació. ¿Es preguntava potser si la ment era una
dimensió? La paraula "dimensió" ens és la mar de familiar en casos com "alçada", "pes" i
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"amplada". Però, alçada, pes i amplada no tenen existència en -i per- si mateixos. En
canvi, existeixen coses que, quan es mesuren, resulten ser altes, pesants, amples,
fondes. Semblantment, pot ser que el Sr. Moliner es pregunti si la ment té existència en -i
per- si mateixa, i que consideri la possibilitat -suggerida per la Pimi- que "ment" sigui un
nom que donem al context relacional dels nostres pensaments.

5.4.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Relacions (p. 36,27-37,2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Quina relació hi ha entre una cabana i un castell?
¿Quina relació hi ha entre sumar i restar?
¿Quina relació hi ha entre setmanes i mesos?
¿Quina relació hi ha entre París i França?
¿ Quina relació hi ha entre glaç i vapor?
¿Quina relació hi ha entre alcohol i embriaguesa?
¿Quina relació hi ha entre giravoltar i mareig?
¿Quina relació hi ha entre la velocitat del so i la velocitat de la llum'!
¿ Quina relació hi ha entre maduixes i nata?
¿Quina diferència hi ha entre relacions i coses?
¿Com s'assemblen relacions i coses?
Si no hi haguessin coses, ¿encara hi podria haver relacions?
Si, no hi haguessin relacions, ¿encara hi podria haver coses?
¿Es possible que hi hagi una cosa sense cap relació?
¿Pot una cosa tenir relacions a l'interior d'ella mateixa? ¿Pots posar-ne un
exemple?

[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
5.4.2 EXERCICI: Relacions espacials i temporals

(p.37,6-14)

Construeix oracions amb les paraules o expressions següents que indiquen relacions
espacials o temporals:

Relacions espacials
a sota de
a sobre de
més alt que
més baix que
a l'esquerra de
a la dreta de
damunt
dessota
a prop
lluny

prop de
apartat de
en el centre de
al marge de
enmig de
capa
lluny de
al nivell de
oposat a
en la mateixa
direcció que

Relacions temporals
abans de
després de
poc abans de
poc després de
molt abans de
molt després de
anterior a
posterior a
a la mateixa hora que
fa molt, molt de temps que

[Vegeu les entrades: "Relacions espacials" d'aquest Manual; "Temps" d'aquest Manual
i de Recerca Filosòfica. ]
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5.4.3 EXERCICI: Idees (p. 37,17)

El que una persona pensa és un pensament.
,
Una idea és un tipus especial de pensament. Es una manera possible de resoldre un
problema. (Sovint les idees prenen la fonna "Si ... , aleshores ... " o contenen la paraula
"si" .)
A més d'idees, hi ha molts altres tipus de pensaments. Per exemple, hi ha records (els
nostres pensaments d'allò que ja ha estat) i imaginacions (els nostres pensaments d'allò
que podria ser).
.
Classifica els pensaments següents en idees (ID), records (R), imaginacions (IM) i
altres (A):
lO
R
IM
A
1. Polzet: "Em penso que podré trobar el camí de
tornada si vaig llançant molles de pa."
2. Aladí: "Si torno a fregar la llanterna, el
geni potser tornarà."
3. Alícia: "Em pregunto què hi deu haver a
l'altra banda del ITÚrall."
4. Fesolet: "Segur que aquestes mongetes es
convertiran en una mongetera que arribarà
fins al cel."
5. Lleó: "¡Mare meva, però si és l'Androcles!
¿Qui se'n podria oblidar?"
6. Bella: "Bèstia, ¿deixaràs anar el meu pare si
prometo casar-me amb tu?"
7. Tom Sawyer: "Si vull fer campana, he de
trobar una bona excusa. "
8. El sastre valent: "Tothom sap que una vegada
en vaig matar set d'un sol cop. "
9. Mussol: "¿Què caram és una cullera simòtica?"
10. Patufet: "Si porto la bufanda, potser no se'm
gelaran els dits dels peus. "
[Vegeu les entrades: "Idea", "Recordar", "Pensar i pensaments" d'aquest Manual;
"Pensaments", "Pensar" de Recerca Filosòfica; "Imaginar" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
5.4.4 EXERCICI: Ment (p. 38,4)

[La paraula "ment" pot significar, de manera general, el conjunt de les facultats
psíquiques ("El poder de la ment és extraordinari") o també, específicament, la facultat
cognoscitiva anomenada "intel.ligència" ("Té una ment privilegiada"). Aquests dos
significats són els que també tenen l'adjectiu "mental" i l'adverbi "mentalment".
La paraula "esment" només s'usa en frases verbals i sempre indica la presència
d'alguna cosa a la ment o l'atenció que es posa en alguna cosa. Usat com a verb,
"esmentar" és "fer esment d'alguna cosa o d'algú".
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Considera les expressions següents i digues si fan referència a la ment en general (M),
a la intel.ligència (1), a l'atenció mental que es posa en algúna cosa (AM), o bé si tenen
algun altre sentit (Al).
M
AM
Al
1. "Té poders per llegir la ment dels altres."
2. "La ment pot dominar la matèria."
3. "Mentalment, ja faig vacances."
4. "Para esment en el que fas."
5. "Els monjos fan oració mental."
6. "Encara té la ment molt clara."
7. "Ho esmentaré al director immed.iatamen t. "
8. "Li he fet un transfen mental. "
9 . "Té una mentalitat molt oberta. "
1O. "Té un quoficient mental altíssim."
11. "La ment sana, en un cos sà."
12. "M'he quedat amb la ment en blanc. "I
[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d 'aquest Manuai i de
Recerca Filosòfica. ]

5.4.5 EXERCICI: "Veure"

(p. 38.15)

La paraula veure té una colla de significats diferents, però do~ del més familiars i
imponants són aquests:
1. Percebre amb els ulls la imatge d'un objecte;
2. Percebre amb l'enteniment, adonar-se, entendre, constatar.
Quin d'aquests dos sentits s'expressa en les oracions següents:

1. "És quan dormo que hi veig clar... "
2. "¡Ah, ara ho veig!", va dir el cec.
3. "Una vegada em vaig donar un cop al cap, i vaig
veure les estrelles."
4. "Quan és negra nit, no es pot veure res."
5. "L'home parlava molt, però no vèiem on volia
anar a parar."
6. "El mestre es va fregar la barbeta i va dir
lentament: 'Vejam .. .'."
7. "Ho sento, però la meva germana no et vol veure."
[8. "Se n'ha anat a veure món."
9. "M'he vist amb ell, i ho hem discutit tot."
1O. "I,.i agrada molt fer-se veure."
11. "Es bo, però s'hi fa veure."
12. "Li he fet veure el meu punt de vista."
13. "He fet veure que no ho veia."
14. "¡Aquest bitllet, ja l'has vist prou!"
15. "Ara no hi veig de cap ull."
16. "Segons que es veu, tinc grip."
17. "Vet aquí el teu error."
18. "Ara sí que em veig perdut"
19. "No tinc res a veure amb tot això."
20. "Ves, si n'ets, de despistat. "]
[Vegeu l'entrada "Mirar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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5.4.6 EXERCICI: "Representar" (p. 38,23)
L'expressió "representar" pot significar moltes coses diferents. A cadascun dels
exemples següents se suggereixen uns quants significats possibles. Tria els que et
semblin més apropiats.
1. "Aquesta pintura vol representar la Revolució Francesa."
(imitar) (dibuixar) (fer present) (significar) (substituir)
2. "Opino que les paraules representen coses."
(aparentar) (significar) (iITÚtar) (expressar) (encarnar)(reemplaçar) (fer present)
3. "Vamrepresenrar el Hamlet de Shakespeare.
(exposar) (reproduir) (imitar) (executar) (figurar) (estrenar) (posar en escena)
4. "Aquest alumne representa la classe."
(significar) (figurar) (interpretar) (donar) (simbolitzar) (cap d'ells)
) . "Represento una casa d'embotits."
(fer de representant) (viatjar) (ser agent comercial) (ser venedor) (tots ells)
(-, . .. La directora representaVa vint anys menys. "
t Imitar) (expressar) (aparentar) (donar) (significar)
"(', Què hi representes tu. aquí?"
( (er) (significar) (pintar) (imaginar) (intervenir) (simbolitzar) (substituir)

5.4.7 EXERCICI: Mentianalogia

(p , 38,21-28)

La Pi mi diu que. si l'espai i el temps estan fets de relacions, potser les nostres ments
estan fetes de les paraules i de les idees que representen aquelles relacions. El Sr. Moliner
diu que la Pimi està fent una analogia. L'analogia és la comparació d'una relació amb una
altra. És una relació entre dues relacions.
Per exemple. algú poèria dir:
La relació entre la mà i els seus dits és la mateixa que la relació entre el peu i els
seus dits.
O bé, més simplement:
Les mans són als dits de la mà com els peus són als dits del peu.
L'analogia és bona quan les relacions que es comparen són molt semblants.
L'analogia no és bona quan les relacions que es comparen no són gaire semblants.
¿Diries que les analogies següents són bones o no?
I. La meva ment és al meu cos com l'aire és a la terra.
La meva ment és al meu cos com res és a quelcom.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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Els meus pensaments són al meu cervell com les veus són a un telèfon.
La meva ment conté sentiments igual com un oceà conté onades.
Els meus pensaments es mouen en una direcció tal com un riu discorre en una
direcció.
Els meus pensaments estan en la meva ment tal com l'aire està en els meus
pulmons.
Els meus temors i esperances estan en la meva ment tal com els cocodrils i les
girafes estan en el zoo.
La meva mentestà en el meu cervell tal com la meva llengua està a la meva boca.
La meva ment conté els meus pensaments igual com una peixera conté peixos.
La meva ment és al meu cervell com la llum és a una bombeta.

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Ment", "Relacions" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

5.4.8 EXERCICI: Comparacions de relacions: exactes i inexactes

(p.38,25-28)

L¿Quines de les comparacions següents són exactes (EX) i quines són inexactes
(INEX)?
Quan trobis comparacions inexactes, digues des de quin punt de vista és feta la
comparació.
EX
INEX?
1. Els pares són als fills com els gennans grans
són als germans petits.
2. 2 és a 4 com 4 és a 8.
3. Un patí és a un altre com un esquí és a un altre.
4. Les cadires són a les taules com els ganivets
són a les forquilles.
5. Els quadrats són als cercles com els rectangles
són als ovals.
6. Els globus són als dirigibles com els planadors
són als avions.
7. Les fulles són als arbres com els maons són a
les cases.
8. El formigó és a les carreteres com l'acer és
als ponts.
9. Les cartes són als sobres com les pàgines són
als llibres.
10. Els nois són a les noies com els homes són a
les dones.
II.Inventa cinc noves comparacions de relacions que siguin exactes.
III. Inventa cinc noves comparacions de relacions que siguin inexactes.

[Vegeu les entrades: "Comparacions" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. ]

' - - _._- - - -

5.4.9 EXERCICI: Comparacions inexactes de relacions (p. 38,25-28)
I. ¿Quines comparacions et semblen correctes i quines, no?
¿En quin sentit semblen correctes?
¿En quin sentit semblen incorrectes?
SEMBLEN SEMBLEN
CORREC. INCORR. ?
1. Els gatets són als gats com els cadells
són als gossos.
2. Caminar és a la terra com nedar és a
l'aigua.
3. La salsa és a la carn com el suc és a les
taronges.
4. L'amor és a l'odi com el foc és al gel.
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5. Els cables són als telèfons com les ones
són a les ràdios.
6. Els gatets són als cadells com els gats
són als gossos.
7. Els camins són als carrers com córrer és
a conduir.
8. Els camins són a córrer com els carrers
són a conduir.
9. U n llibre és a una pel.lícula com una
cançó és a una representació.
10. Un cop és a un bony com una inflor és a
un sot.
11. Els amics són als enemics com el sucre
és a la sal.
12. Una muntanya és a una vall com la
desesperança és a l'orgull.
Il.Construeix deu noves comparacions de relacions que siguin inexactes. Cinc d'elles
semblin correctes. I cinc que no ho semblin.

qu~

[Vegeu les entrades: "Comparacions" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. ]
5.4.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Dimensions

(p. 39,9)

1. Hi ha moltes coses que són llargues, com ara escales i astes. ¿Existeix, però, una
cosa que sigui la llargada? .
2. Hi ha moltes coses que són extenses, com ara els oceans Atlàntic i Pacífic.
¿Existeix, però, una cosa que sigui l'extensió?
3. Tu ocupes lloc. La teva escola ocupa lloc. Tots els objectes físics ocupen lloc. ¿Hi
ha, però, una cosa que sigui l'espai?
4. Dediques temps a fer els deures. Necessites temps per menjar. Passes molt de
temps a l'escola. ¿Hi ha, però, una cosa que sigui el temps?
5. Imagina't que mesures un tauló i que descobreixes que fa 6 cm. de gruix, 22 cm.
d'ample i 2 m. de llarg. ¿Són les seves dimensions això?
6. Si la llargada i l'amplada són dimensions, ¿podria ser que l'espai i el temps també
fossin dimensions?
7. Si l'espai i el temps són les dimensions on s'esdevenen coses, ¿podria la ment
ser la dimensió on s'esdevenen pensaments?
8. ¿Podries demostrar que no existeixen coses com l'espai o el temps?
9. ¿Podries demostrar que no existeix una cosa com la ment?
10. Tria una de les posicions següents, i dóna raons per defensar-la:
a) no existeix una cosa com la ment;
b) la ment és una dimensió;
c)la ment és un tipus de matèria, però és una matèria molt diferent de la
que composa el cos;
d) la ment és un tipus de matèria, i és el mateix tipus de matèria que
,
composa el cos.
Il. ¿Es possible que la llargada i l'amplada siguin reals, però que l'espai (com a
diJl1ensió) sigui una analogia?
12. ¿Es possible que l'espai iel temps siguin reals, però que la ment (com a
dimensió)sigui una analogia?
[Vegeu les entrades: "Espai" d'aquest Manual; "Ment", "Temps" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS

5.4.3:
Punt 5: Es diu que Androcles era un esclau romà que. havent-se escapat del seu amo.
va ser capturat i condemnat a morir a l'arena. Un dels lleons. a qui Androcles havia curat
una ferida, el va reconèixer i el va defensar. L'esclau va ser indultat. L'escriptor irlandès
George Bemard SRAW. 1856-1950. va escriure sobre aquest tema la comèdia satmca
AndrocLes i el lleó (1912).

5.4.4:
Punt 3: AquÍ hi ha una ambigüitat. L'oració pot voler dir: "Amb la Imaginació ja sóc de
vacances. encara que continuï venint a la feina". O també: "El treball inteLlectua1 és suau.
de manera que. en aquest sentit sí que faig vacances."
Punt 5: "Oració mental" tant pot voler dir "meditació" com "oració sense proferir
paraules".
Punt 9: "Mentalitat" indica les qualitats mentals que posseeix una persona: la seva
manera de pensar segons el seu nivell de cultura. formació o maduresa.]
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AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿Veuen els alumnes que em mostro perplex, inquisitiu i/o que em plantejo
qüestions durant les discussions?
2. ¿Expressen els alumnes les seves idees pròpies a través de la poesia, la prosa, la
dança o l'an?
3. ¿Entén cadascun dels alumnes les relacions pan-tot?
4. ¿Els alumnes són més obens entre ells? ¿I amb mi?
5. ¿Entenen els alumnes el que volen dir les relacions temporals i espacials?
6. ¿Sembla que cada alumne millora la capacitat de fer inferències correctes a partir
del que diuen els altres?
7. ¿Estic preparat perquè un alumne dirigeixi demà la discussió? ¿Per què sí? ¿Per,
què no?
8. ¿Entenen les analogies els alumnes? ¿Com ho sé?
9. ¿Encara parlo massa?
10. ¿Sóc més conscient del que implica el mètode de recerca?
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DIÀLEG A CLASSE
Data.:
Terna:

¿QUÈ HAl'

ACONSEGUIT

ELS

ALUMNES

AMB

AQUEST

CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:
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Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:

Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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C~NVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST

CAPITOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

Literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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CAPÍTOL SIS

Episodi 1 (pàgs. 40-43)

Seriació
La Pimi intenta adormir-se i, per fer-ho, usa un mètode peculiar. En lloc de contar
xais, es posa exercicis de seriació. La seriació és una de les habilitats de pensament
bàsiques que aquest programa vol fer conèixer als nens. La seriació és una habilitat lògica
que pot contribuir molt a obtenir bons resultats quan es treballa amb ordres de qualsevol
tipus, especialment en matemàtiques. També seria rellevant per a la comprensió històrica i
per a qualsevol planificació eficaç. La Pimi potser és molt bona en seriació, però confon
aquest dimecres amb el dimecres vinent, i d'aquí arrenca la petita aventura que es descriu
en aquest episodi.
Fer veure i semblar
La Pimi es desperta a dos quans de cinc de la matinada i no està segura de si la Mireia
dorm realment o només fa veure que dorm. Si només sembla que dorm, pot ser que ho
faci veure. En aquest cas, fer veure i semblar es donen la mà. Una qüestió més rellevant
seria potser la relació entre fer veure i figurar-se. Digues a un nen "Figura't que ets un
cocodril", i ell es posarà a imaginar-se que és un cocodril i en farà el paper. El nen
s'entrega a la representació. Però si dius "Fes veure que ets un cocodril", el nen potser
farà el que se li demana amb una consciència dividida. Continuarà essent conscient de si
mateix com d'un nen que fa veure que és un cocodril. La Pimi no diria que la Mireia
s'afigura que dorm. Diu, molt correctament, que no sap si la Mireia fa veure que dorm.
¿Hi ha colors a les fosques?
La Pimi es comença a vestir a les fosques i de seguida descobreix que no és capaç de
dir de quin color són els seus mitjons. El seu problema té un doble aspecte: d'una banda,
és difícil de saber si et poses els mitjons aparellats; de l'altra, no pots evitar de prepmtarte si els objectes conserven els colors a les fosques. ¿L'herba és verda a la nit? ¿Es verd,
a la nit, un mitjó verd? Evidentment, la Pimi comença malament.
Un error de percepció és interpretat com un canvi en el món

Ara té un problema amb les sabates o, millor, amb els peus. La seva interpretació no és
que s'ha posat dues sabates dretes, sinó que té, de sobte, dos peus drets, ja que el peu
esquerre s'ha transformat en un altre peu dret. No és pas ben inusual que, en un soIIUlÍ,
hi hagi parts del món que es transformin ràpidament les unes en les altres. De fet, la Pimi
no somia pas, però només està mig desperta. No se li acut, a la Pimi, que hi ha una
explicació alternativa. Potser el canvi s'ha prodwt en la seva percepció i no en els seus
peus. Tal com diu a 41,18-19: "¡Però, ara. me les havia de compondre amb dos peus
drets!" Evidentment, la Pimi viu en un món on aquestes coses poden passar en qualsevol
moment.
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El lloc del jo
Quan la Pimi intenta despenar la seva mare, fins i tot li alça una parpella i pregunta:
"Mare, ¿ets aquí dins?" La manera que té la Pimi de concebre la localització del jo de la
seva mare és, en aquest punt. tan problemàtica com la manera que té de concebre el seu
propi cos. Els nens molt petits -molt més petits que la Pimi- pot ser que acostumin a
concebre el jo com un habitant a l'interior del cos. Sembla que la Pimi, en el seu
esverament, ha fet una regressió cap a un món on és normal que les coses estables siguin
flexibles i on les persones són parts dels seus cossos.

La Pi mi fa un bis
La Pimi toma a fer la mateixa experiència amb una sabata que no li entra. Altre cop
atribueix la dificultat a un canvi dels seus peus. Serà el seu pare qui haurà d'explicar la
situació.

Les perplexitats de la Pimi
Ens podem preguntar per què la Pimi vol explicar tot aquest episodi. Ella revela molt
francament les seves desconcertants experiències. La manera com narra l'episodi potser
provocarà que el lector es rigui d'ella, però l'objectiu de la Pimi no és pas de ridiculitzarse ella mateixa. El seu interès consisteix més aviat a mostrar com l'experiència d'una
persona pot ser enormement desconcertant. La Pimi s'admira del món. A vegades, la gent
fa el món més enigmàtic i més desconcertant del que cal. Segons la Pimi, però, aquesta
tendència és precisament una altra de les coses que s'han d'admirar, i ella no pot evitar de
parlar- ne als altres.

6.1.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Adormir-se(p. 40,2)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quan te'n vas a1llit, ¿dorms de seguida o bé tardes una mica a adormir-te?
¿T'agrada dormir o t'estimaries més estar despen tota l'estona?
¿Què és el son?
Imagina't que la Pimi diu: "Estava ben desperta. El rellotge marcava les lI.
Una,mica després, vaig mirar el rellotge i marcava les 3."
a) ¿Es possible que la Mireia avancés el rellotge unes quantes hores i que la
Pimi no se n'adonés?
b) ¿És possible que la Pimi es quedés adormida unes quantes hores, i no se
n'adonés?
¿~s possible que a vegades estiguis adormit i no ho sàpigues?
¿Es possible que a vegades estiguis despert i no ho sàpigues?
¿Pot algú estar mig despert i mig adormit?
¿Has caminat mai adormit? Si és que sí, ¿n'eres conscient mentre passava?
¿Has enraonat mai adormit? Si és que sí, ¿n'eres conscient mentre passava?
¿T'has qu~at mai adormit mentre feies veure que dormies?

[Vegeu l'entrada "Adomúr-se" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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6.1.2 EXERCICI: Seriació

I.

(p.40, 1-5)

És dimarts.
a. ¿Quin dia serà d'aquÍ a cinc dies?
b. ¿Quin dia era fa tres dies?
c. ¿Quin dia seria dos dies abans de sis dies a partir d'avui?

Il. És el mes de febrer.
a. ¿Quin mes serà d'aquÍ a quatre mesos?
b. ¿Quin mes era fa sis mesos?
c. ¿Quin mes serà dos mesos abans de sis mesos a partir d'ara?
III. És l'any 1995.
a. ¿Quin anyera fa nou anys?
b. ¿Quin any serà d'aquí a nou anys?
c. ¿ Quin anyera dos anys després de fa set anys?
[Vegeu l'entrada "Seriació" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.1.3 EXERCICI: Seriació

(p.40,1-5)

Considera les quatre columnes següents, cadascuna de les quals és una sèrie:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Gener

K
L

Juny

M
N

Juliol

O

Agost

P
Q

Setembre

Febrer
Març
Abril
Maig

R

S

T

Octubre

U
V

Novembre

W
X

Desembre

Y
Z

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1~2

1993
1994
1995

Acordem ara que quan ens donin tres lletres, la primera
representarà el dia del mes; la segona, el mes, i la tercera,
l'any. Per exemple: 11JF representa el 20 de novembre de 1975.
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1. ¿Què representen les lletres QBO?
2. ¿Quines són les lletres que corresponen al dia d'avui?
3. ¿Quines són les lletres que expressen la data que serà d'aqUÍ a un any, un mes i
un dia?
4. ¿Quines són les lletres per expressar la data de fa 3 anys, 2
mesos i 7 dies?
5. ¿Quines són les lletres que representen la data del teu naixement?
[Vegeu l'entrada "Seriació" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.1.4 EXERCICI: Escriure sobre la Pimi i el seu despertador

(p. 40,15-16)

Imagina't que passa el següent:
A la Pimi, li cau el despertador a terra i es trenca. La seva mare envia la Pimi i la
Mireia a comprar un altre rellotge, igual que el primer.
A la rellotgeria troben un rellotge de la mateixa mida, de la mateixa marca, i que és
molt igual al primer rellotge. El compren i se l'emporten a casa. El connecten i funciona.
Però, l'endemà al matí, el tomen a la rellotgeria i el canvien per un altre.
Bé, ¿pots esbrinar què devia anar malament? ¿Què van descobrir a la nit que no havien
observat de dia? Quan van anar per primer cop a la rellotgeria i van decidir que els dos
rellotges eren iguals, ¿què els va passar per alt?
Escriu dues o tres oracions per respondre a aquestes preguntes.
[Vegeu l'entrada "Diferències" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
6.15 EXERCICI: Actes mentals (p. 40:13,18,22; 41:4-5,15)
En aquestes dues pàgines trobem una colla de paraules que expressen actes mentals:
vaig decidir,feia veure, sabeu, suposo, em vaig adonar.
La Pimi també usa l'expressió "de cop em va venir... ". ¿Vol dir potser "de cop em vaig
adonar... "? Sembla que sí.
En l'exercici següent, la columna de l'esquerra és un llistat d'expressions tretes del
llenguatge ordinari, i els rètols de la dreta són noms d'actes mentals. ¿Sabries dir quins
actes mentals corresponen a les expressions? El primer cas es dóna solucionat a tall
d'exemple.
DECIDIR
1. "De cop em va venir... "
2. "Vaig fer un pensament."
3. "Sospesaré les alternatives."
4. "No em sé estar de meravellar-me de l'extensió i bellesa del mar. "
5. "¡Upa-up! ¡Upa-up! ¡SÓC
un cangur!"
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FER

VEU- SARE

BER

SUPOSAR

ADO- PRE- CONNAR- GUN- SISE
TAR- DESE
RAR

x

6. "Després de pensar,
trio."

7. "Sóc conscient d'algunes
veritats."
8. "Si no sé la resposta
d'un test, segueixo la
millor hipòtesi que se
m'acut."
9. "El català és la meva
llengua materna. ¡És
clar que la domino!"
10. "Abans de fer-ho, pensa
en les conseqüències."
[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
.

6.1.6 EXERCICI: Colors (p. 41,4-5)
Digues quin color tenen, de dia i de nit, les coses següents:
COLOR DE DIA

COLOR DE NIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

L'herba
El cel
Els llençols del teu llit
La teva bici
U na margarida
La catifa de Ja sala d'estar
El teu calçat esportiu
Les tecles del piano
El cabell del teu millor amic
Lallet
El teu cobrellit
Un salt d'aigua
La jaqueta o abric que portes
per anar a l'escola
14. Un arbre
15. Laneu

[Vegeu l'entrada "Colors" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

6.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Els colors es poden veure a les fosques? (p.41,45)
1. ¿A la nit, pots veure el color de l'herba?
2. ¿A la nit, continua essent verda l'herba?
3. Si tens una llanterna i l'enfoques a la gespa, i la gespa és verda, ¿significa això
que la gespa continuava essent verda a les fosques?
4. Recorda aquell joc en què el jugador que para tanca els ulls i compta fins
a deu. Durant aquesta estona, els altres jugadors es poden moure i s'han
d'acostar fins al que para, per tocar- lo. Però, quan el que para obre els ulls,
tots s'han de quedar absolutament petrificats en la posició que tinguin en aquell
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instant. El que no ho fa, i és descobert, para. L'objectiu del joc és aprofitar al
màxim la "seguretat" (impunitat, protecció) que es té quan el que para té els
ulls tancats. I ara que ja te'n recordes, ¿per què no hi jugues?
[Aquest element de seguretat es dóna en molts altres jocs de persecució, on
s'han assenyalat prèviament certs espais que garanteixen la seguretat dels
jugadors perseguits; qu~ aquests hi poden arribar, recorden el caràcter
privilegiat -i domèstic- d'aquell lloc amb el crit de "i Casa! "]
[Vegeu l'entrada "Colors" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

6.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Les sabates de la Pimi

(p. 41,8-10)

La Pimi ens explica que té dos parells de sabates: les de cada dia i les noves. ¿Podem
arribar a alguna altra conclusió sobre les seves sabates? .
PROBABLEMENr
FALS FALS

VER- PROBANO
DA- BLEMENT HO
DER VERDADER SÉ

l. Les quatre sabates de la
Pimi són de la mateixa
mida.
2. Les quatre sabates de la
Pimi són de mida diferent.
3. Dues sabates són lleugerament més grans que les
altres.
4. Les sabates de la Pimi
són totes del mateix
tipus.
5. Les sabates de la Pimi
són totes del mateix
color.
6. Les sabates noves de la
Pimi valen el mateix que
les que té de diari.
7. Dues sabates de la Pimi
són per peus esquerres i
dues són per peus drets.
8. D na de les sabates de la
Pimi és de la Mireia.
9. Totes les sabates de la
Pimi són de pell.
10. La Pimi mai no porta
espardenyes.

[Vegeu l'entrada "Veritat, verdader/fals" d'aquest Manual; i també l'exercici 1.13 de
Recerca Filosòfica. ]6.1.9 EXERCICI: ¿El problema depèn de tu o del món exterior a
tu? (p. 41,1518)
Moltes vegades no sabem ben bé si el problema que tenim al davant ve causat per
alguna cosa que hi ha en nosaltres mateixos o per alguna cosa del món exterior.
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Per exemple: si porres ulleres, pot ser que pensis que la paret del davant és bruta quan,
de fet, et convé netejar-te les ulleres. Si fas moltes giravoltes, et pots pensar que el món fa
voltes entorn teu, o et pots arribar a donar un cop. 0, si algú s'allunya de tu, et pots
creure que s'empetiteix, en lloc de pensar que sembla que s'empetiteixi.
La Pimi es posa unes sabates per altres i, en lloc d'atribuir el problema a les sabates,
l'atribueix als seus peus. Però només està mig desperta i, quan només estem mig
desperts, tenim tendència a fer errors d'aquests. '
¿De quina manera podem re-crear condicions com les que aborda la Pimi, en què
sembla que els nostres cossos estan fora del nostre control? Intenta el següent:
Agrupa els alumnes de dos en dos. Que cada parella faci el següent: un d'ells estira els
braços endavant, els creua i entrellaça els dits de les dues mans. Després, sense desfer els
dits, s'acosta les mans cap a la cara, fins a poder veure bé els dits entortolligats .
. El segon membre de la parella va assenyalant diferents dits -¡sense tocar-Ios!- i li
demana, al primer, que els vagi movent.
Després es poden intercanviar els papers i, fins i tot, es poden apuntar els "èxits" i els
"fracassos" de cadascun.
Aquest joc dóna idea de com el cos pot semblar descoordinat o fora de control.
[Vegeu les entrades "Objectivitat", "Real" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

6.1.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Persones (p.41,19-20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.

¿Una pedra pot ser una persona?
¿L'escultura de pedra d'una persona pot ser una persona?
¿ Un arbre pot ser una persona?
¿ U n gat pot ser una persona?
Si un animal té cos i ment, ¿és una persona?
Si un llibre -fet de paper i de pell- conté una història, ¿és una persona?
¿Un país pot ser una persona?
L'angelet que porta coses als nens quan els cauen les dents, ¿és una persona?
¿Cada persona ha de ser diferent de totes les altres?
¿Un ésser d'un altre món pot ser una persona?
¿Una cosa que no és una persona pot esdevenir una persona?
¿Una persona pot esdevenir una cosa que no és una persona?
¿Està mal fet de tractar les persones com si fossin coses?
¿Està mal fet de tractar les coses com si fossin persones?
Si ni tu mateix/a ni ningú més no sabéssiu qui ets, ¿series una no-persona?

[Vegeu l'entrada "Persona" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
6.1.11 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿On som? (p. 42,2)
La Pimi diu "Mare, ¿ets aquí dins?"
1. ¿És dins el seu cos la mare de la Pirni?
2. Si quan la seva mare està desperta, la Pimi se la mirés als ulls, ¿veuria
llavors la seva mare?
. 3. ¿Seria una bona analogia dir: "Una persona viu en el seu cos tal com les
persones viuen en cases"?
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4. ¿Tindria sentit que, quan obrim els ulls cada matí, diguéssim: "Món, ¿ets aquí
fora?"?
5. ¿Tindria sentit que, després de percebre trucs a la porta, la Pimi preguntés:
"I~abel, ¿ets aquí fora?"?
6. ¿;s possible que una persona no sigui ni dins el seu cos ni fora del seu cos?
7. ¿Es possible que una persona sigui dins el seu cos i també fora del seu cos?
8. Quan parles amb un amic per telèfon i sents la seva veu, ¿la veu de l'amic és a
l'habitació on tu ets?
9. Si la veu de l'amic és a l'habitació on tu ets, ¿l'amic és a l'habitació?
10. Pensa en la teva habitació. ¿La tens a la ment? ¿Diries, doncs, que la teva
habitació és ara a l'escola?
[Vegeu l'entrada "Espai" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.

6.1.12 PLA DE DISCUSSIÓ: "Això", "allò" i "aquest" (p.42,26)
La majoria de les paraules tenen significats que consisteixen en les coses referides per
les paraules. La paraula "gat" es refereix a gats; la paraula "llibre" es refereix a llibres.
'¿Què passa, però, amb pronoms demostratius com "això" i "allò"? Quan els usem,
nonnalment sabem exactament què volem dir: aquesta taula, aquest divendres, aquella
font, aquell home amb el jersei verd. Ara bé, "això" i "allò" només ens són útils en
detenninats contextos, en circumstàncies molt determinades.
Per exemple: fIxa't en la diferència entre "un pupitre" (qualsevol pupitre) i "aquest
pupitre" (el pupitre on seus i on recolzes els braços). ¿Quines són les circumstàncies
especials que fan aquest pupitre diferent de qualsevol altre?
Considera les parelles d'oracions següents, i digues si et sembla que les paraules
"això", "allò" i "aquest" s'hi usen de la mateixa manera o de maneres diferents.

la. Anna: "Aquest matí m'he dutxat amb aigua gelada."
1b. Biel: "Cada matí em dutxo amb aquesta aigua gelada"
2a. Cèlia: "Quan vaig arribar a París, vaig dir: 'Sí, ¡això és França!'"
2b. Daniel: "Quan vaig arribar a París, vaig dir: 'Sí, ¡ això és
París!'"
3a. Eloi: "No em puc esperar fIns que la Joana canti 'Aquest moment màgic'"
3b. Fina: "Oh, ¡que n'és, de bonic, aquest moment màgic!"
4a. Grau (creient que ha sentit un soroll a mitja nit): "¿Què ha estat això?"
4b. Helena (que no ha sentit bé el que li ha dit): "¿Què ha estat això?"
5a. Ignasi (fregant-se les mans): "Ara, ¡ això ja s'hi assembla
5b. Judit: "¡ Això és el que jo dic!"

més!"
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Episodi 2 (pàgs. 43-45)
i

~'

Un model, ¿és simplement una versió petita d'una cosa?
A classe, hi ha una discussió sobre el significat de la paraula "model". En Nic, en
Tomi i la Isabel coincideixen a dir que els models són exactament iguals que les coses de
debò que representen. Les pans són més petites, però són les mateixes i les relacions
mútues són les mateixes.
Els nens, ¿són models d'adults?
En Gerard ofereix ràpidament un contra-exemple: els cossos dels nens tenen les
mateixes parts i mostren les mateixes relacions que els dels adults, però això no els
conveneix pas en models. Pregunta als alumnes per què. ¿Quina diferencia hi ha entre el
tipus de models de què parlen els nens, i persones com els nens? En Nic, la Isabel i en
Tomi no creuen que el contra-exemple d'en Gerard invalidi la seva comprensió dels
models. Més aviat prenen el contra-exemple d'en Gerard com un cas límit
Relacions semblants, parts diferents
En aquest punt, en Tomi es pregunta com seria el cas en què les relacions fossin les
mateixes però les parts fossin diferents. Sembla que no se'ls n'acut cap exemple. En
aquell precís moment, segons la Pimi, en Bernat "va tocar per casualitat el mapa
d'Europa, que es va desplegar". La Pimi interpreta l'acció d'en Bernat més com una
coincidència que nò pas com un intent d'oferir un exemple. Però la Xita, en Ricard i en
Roben s'adonen de seguida que els mapes no tenen pans semblants a les parts dels
territoris que representen. No obstant, les relacions mútues dels punts en el mapa són
congruents amb les relacions que hi ha a la part del món representada pel mapa.
¿Què són les analogies?
El Sr. Moliner diu a la classe que, quan es comparen entre si dues coses que tenen les
mateixes relacions però parts diferents, el resultat és una analogia. Aquesta no és pas una
manera gaire satisfactòria de definir una analogia, perquè és més correcte dir que una
analogia expressa una semblança entre dues relacions. L'exemple de la Isabel és molt
adient. La relació entre una ala i un ocell s'assembla a la relació entre una aleta i un peix.
Les analogies com a comparacions exactes de proporcions
La continuació del text és una pluja d'exemples per part de diferents membres de la
classe. En Nic i en Gerard comencen discutint si n'hi ha prou que les relacions
comparades s'assemblin entre. si o bé si cal que siguin exactament iguals. En Robert
assenyala que podrien ser exactament iguals, i posa com a exemple: "Dos és a quatre com
quatre és a vuit". Evidentment, l'exemple d'en Roben és una comparació exacta de dues
proporcions. Amb això no queda pas decidida la qüestió de si cal que les relacions
anàlogues siguin exactament iguals. Tanmateix, moltes analogies impliquen comparacions
inexactes (semblants, però no idèntiques) de relacions.
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¿Què aprenem a l'escola?
L'última oració de la Pimi en aquest episodi sembla irònica. Afinna que a l'escola
esbrinem precisament què és tot el que estem fent Això implica que no hi aprenem pas a
fer coses diferents; simplement hi esdevenim conscients del que fem. Descobrim quina
és la nostra pràctica L'observació de la Pimi planteja la qüestió de què és el que s'aprèn a
l'escola ¿Els alumnes aprenen maneres alternatives d'actuar, de dir i de fer, o aprenen
simplement a verbalitzar allò que ja fan? Sembla que la Pimi sosté això últim. L'escola
ens ajuda a articular les pràctiques que ja tenim de manera molt semblant a com una
persona podria aprendre que allò que parla cada dia és prosa Si la Pimi té raó o no, és
una qüestió oberta.

6.2.1 EXERCICI: Dibuix i model de lbabitació (p.43,15)
1. Agafa cinc peces de cartolina, cadascuna de la mida d'un full
de paper.
2. Dibuixa, en una cartolina, el terra de la teva habitació.
Dibuixa'l com si te l'estiguessis mirant des del sostre de
l'habitació, és a dir, des de dalt.
3. En les altres quatre cartolines, dibuixa-hi les altres quatre
parets de la teva habitació, tal com les veus quan hi ets al
davant.
4. Amb cinta adhesiva o cola, fes que s'aguantin juntes les cinc
cartolines, de manera que obtinguis un model de la teva
habitació.
[Vegeu les entrades "Espai", "Model" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

6.2.2 EXERCICI: "Models"

(p. 43,15)

Digues si la paraula "model" s'usa, o no, de la mateixa manera a cada parella
d'oracions:
1. Karina:"En Carles era un nen model."
Lluïsa: "Sí, i ara és un soldat model."
2. Maria: "Quan sigui gran, seré model."
Núria: "Quan sigui gran, compraré un cotxe últim model."
3. Olga: "¡Mira aquells nois! ¡Estan passant models!"
Pilar: "¡ I mira aquells! i Estan pastant models!"
4. Quim:" Ahir vaig modelar un avió."
Ric: "La meva idea d'avió és un model d'avió."
5. Santi: "Demà ens ensenyaran un pis model."
Teo:"! a nosaltres una granja model."
6. Ursula: ''He de construir un model matemàtic."
Venanci: "Passa-me'l, que el faré servir de model."
[Vegeu l'entrada "Model" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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623 PLA DE DISCUSSIÓ: Models

(p. 43,15)

1. ¿Un helicòpter en miniatura és un model d'un helicòpter nonnal o bé s'assembla a
un helicòpter nonnal només en cens aspectes?
2. ¿Els models han de ser artificials, o poden ser models els objectes naturals?
a. ¿Un còdol és un model de roca?
b. ¿Un plançó és un model d'arbre?
c. ¿Un nen és un model d'adult?
3. Si una versió petita d'un avió sembla un avió però no vola, ¿es tracta encara
d'un model d'avió?
4. Si una joguina vola, però no sembla un avió, ¿es tracta encara d'un model
d'avió?
5. ¿Quina diferència hi ha entre un model del cos humà i una petita escuItwa del
cos humà?
.
6. Quan es té un "model" a escala natural (per exemple, un model d'una càpsula
espacial a escala natural), ¿es tracta encara d'un model?
7. Si en una fàbrica s'usa un "model de ferrocarril" per transportar objectes petits,
¿es tracta encara d'un model?
8. La construcció d'un model d'una cosa, ¿de quina manera ens ajuda a entendre
com funciona aquella cosa?
9. ¿Com pot un model provocar que mal interpretem el funcionament d'una cosa?
10. Imagina't que ets un constructor de models molt expert i que acabes d'obtenir
una feina en un museu d'història natural. ¿Quina mena de models et sembla que
se t'encarregaran?
.
[Vegeu l'entrada "Model" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

6.2.4 EXERCICI: "Relacions" i paraules relacionades (p.43, 17 -19)
Subratlla la paraula (o paraules) que et sembli que completa (o completen) millor cada
oració.
1. El meu oncle, el meu cosí i el meu avi són els/les meus/meves (connexions)
(relacions) (parents) (afms) (entreparents) (familiars).
2. Primer em van explicar la història, després jo la vaig (relacionar) (relatar)
(referir) (parlar) (comptar) (contar) (difondre) (passar) (narrar)
(anorrear) als meus amics.
3. Quan la pilota va trencar el vidre, vam tenir un bon exemple de (connexió)
(relació) (relaxació) (referència) causa-efecte.
4. Les rodes d'un monopatí són un exemple de (referència) (problema)
(connexió) (sistema) (relació) part-tot
5. El que en Toni va dir no tenia cap relació amb el que estàvem discutint, de
manera que vam considerar que les seves observacions no eren (relatives)
(rellevants) (rellents) (relluents) (reverents) (respectables) (pertinents).
6. Si un edifici és alt en comparació amb altres edificis, es pot dir que és alt en
(connexió) (relació) (referència) (rellevància) (contacte) als altres.
7. Una amistat és un/una (connexió) (influència) (xarxa) (relació)
(comunicació) (contacte).
8. La pertinença d'un ciutadà al seu país és un exemple de (sistema) (relació)
(muntatge) (problema) polític/a.
9. L'Eduard va dir: "Tmc bons/bones (connexions) (relacions) (lligams)
(sentiments) (esquemes) (contactes) amb tots els meus parents."
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10. El signe d'igualtat (=) representa el/la (lligam) (connexió) (marca)
(relació) (signe) d'igualtat.
[Vegeu les entrades: "Semblances i diferències" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica; i també l'exercici 3.22 de Recerca Filosòfica.]

6.25 EXERCICI: ¿Què són les relacions?

(p.43,17-19)

¿Quina és la principal diferència entre

1. la relació genet/cavall i la relació conductor/cotxe?
2. la relació metge/pacient i la relació venedor/comprador?
3. la relació entre amics i la relació amor/odi?
4. la relació foc/aigua i la relació foc/paper?
5. la relació escriptor/història i la relació pintor/quadre?
6. la relació Samsó/els seus cabells i la relació Jack/mongetera?
7. la relació cor/sang i la relació pulmons/aire?
8. la relació núvols/pluja i la relació nevar/nevassos?
9. la relació Alemanya/França i la relació Baviera/Hamburg?
10. la relació sol/llum del sol i la relació bombeta/llum elèctrica?
[Vegeu l'entrada "Relacions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
6.2.6 EXERCICI: Llegir un mapa

(p.44,2-15)

Desplega un mapa d'Europa. Fes que uns quants alumnes s'arrenglerin, l'un al costat
de l'altre, mirant el mapa. Cada alumne representarà una ciutat europea, així:
Barcelona, Londres, París, Brusel.les, Berlín, Roma, Atenes.
Ara, fes preguntes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Barcelona, ¿ets a l'oest d'Atenes i a la dreta de Roma?"
"Brusel.les, ¿ets a l'est de Berlín i a l'esquerra de París?"
"Londres, ¿ets a l'est de Roma i a la dreta de París?"
"Atenes, ¿ets a l'oest de Londres i a la dreta de Berlín?"
"Roma, ¿ets a l'est de París i a l'esquerra de Brusel.les?"
"París, ¿ets a l'oest de Berlín i a fesquerra d'Atenes?"
"Berlín, ¿ets a l'est de Londres i a la dreta de Brusel.les?"

Òbviament, el nom de cada ciutat és ambigu, perquè en un cas es refereix a la ciutat del
mapa, i en un altre cas es refereix a la persona que representa aquella ciutat.
A més, estàs treballant amb dos sistemes de coordenades, l'una amb l'eix est/oest,
l'altra, amb l'eix esquerra/dreta.
Quan acabis, mira de fer el mateix amb un eix nord/sud i amb un eix sobre/sota.
[Vegeu les entrades "Relacions espacials", "Espai" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
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6.2.7 EXERCICI: Analogies en la gramàtica

(p. 4~,12-13)

I.Les analogies següents tracten de singulars i plurals. Si l'analogia és exacta,
completa-la amb la paraula que falta. Si és inexacta, marca-la amb una X, i digues on rau
la inexactitud
a. peu és a peus com veu és a ............................ .
b. urbà és a urbans com collar és a ...................... .
c. difunts és a difunt com dilluns és a .................. .
d. marquès és a marquesos com espès és a ................. .
e. gos és a gossos com dos és a ........................ .. .
f. mig és a mitjos com desig és a ........................ .
g. casa és a cases com espasa és a ....................... .
h. pis és a pisos com llapis és a ........................ .
1.
vida és a vides com mida és a ...... ................... .
J.
vi és a vins com esquí és a ....... .................... .
k. tribú és a tribuns com cru és a ....................... .
1. llengua és a llengües com llegua és a ................. .
m. oca és a oques com boca és a .......................... .
n. gust és a gustos com trist és a ....................... .
o. pols és a pols comfons és a .................. ........ .
ILLes analogies següents tracten de temps de present i temps de passat. Si l'analogia
és exacta, completa-la amb la paraula que falta. Si és inexacta, marca-la amb una X, i
digues on rau la inexactitud.
a. pren és a prenia com ven és a ......................... .
b. cau és a qt.teia. com creu és a .......................... .
c. camina és a caminava com canta és a ..... .............. .
d. riu és a reia. com viu és a ............................ .
e. cou és a coïa com mou és a ............................ .
f. fa és afeia com va és a ..... ......................... .
g. duu és a duia com lluu és a ........................... .
h. veu és a veia com beu és a ............................ .
i. absol és a absolia. com resol és a ..................... .
j. és és a era com ha és a ............................... .
, [Vegeu les entrades "Gramàtica", "Analogia", "Oracions", "Relacions i llenguatge" a
l'Index Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.2.8 EXERCICI: Construir analogies tot completant oracions (p. 45,12-13)

L'exercici consisteix a completar l'esquema d'una oració que té tres espais en blanc.
Per al primer espai, tria una paraula de la primera columna; per al segon espai, una
paraula de la segona columna, i per al tercer espai, una paraula de la tercera colunma
L'esquema de l'oració és:
..............
em sento com un/a
Quan .......... ,
clip
vertiginós
estic enfadat
xemeneia
marejat
odio
correcames
porprat
aprecio algú
eixordador
síndria
sé que sóc apreciat
motor
verd
estic pensant
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faig tard a l'escola
tinc esperança
ÚflC un amic
estic treballant
estic donnint
sóc desgraciat
sóc tossut
miro d'anar en compte
miro la tele
menjo espaguetis
parlo a cau d'orella
estic cofoi
somio
formulo un desig

llagosta
dia d'estiu
condiment
riu
cançó
monopatí
globus
picadora de carn
cotxe de bombers
encaixada de mans
acròbata de circ
timbala grossa
libèl.lula
gripau
transatlàntic
poema
melic
palaia

airós
costipat
vennell
brillant
de fusta
relliscós
poderós
sorrenc
flotant
salat
espantat
cansat
majestuós
feliç
humit
llefiscós
suau
entremaliat

ll. Ara, usa altra vegada les oracions amb els espais en blanc i usa també les paraules
de la columna de l'esquerra. Però, els espais segon i tercer, omple'ls amb paraules teves.
, [Vegeu les entrades "Analogia", "Oracions", "Gramàtica", "Relacions i llenguatge" a
l'Index Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

62.9 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què descobrim a l'escola? (p. 45,24-26)
La Pimi diu: "Si no anessis mai a l'escola, ¿com arribaries a esbrinar què és tot el que
estàs fent?"
1. ¿Què afinna la Pimi: que a l'escola descobreixes el que ja saps o que
descobreixes el que jafas ?
2. ¿Quina diferencia hi ha entre saber ifer?
3. ¿En quins sentits són semblants saber ifer?
4. ¿Hi ha coses que fas i que no coneixes?
5. ¿Parlar català és una de les coses que fas? ¿Vas a l'escola per descobrir què fas
quan parles català?
6. ¿Parlar és una de les coses que fas? ¿Vas a l'escola per descobrir com pots
discutir millor les coses?
7. ¿Llegir és una de les coses que fas? ¿Vas a l'escola per entendre com llegeixes i
per poder llegir millor.
8. ¿Has tingut mai la sensació que les coses que aprenies a l'escola eren coses que
ja sabies?
9. ¿Has tingut mai la sensació d'oblidar moltes de les coses que aprens a l'escola?
10 ¿Te la creus, la Pimi, quan diu que a l'escola esbrinem què és tot el que estem
fent?
[Vegeu l'entrada "Aprendre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

218

Episodi 3 (pàgs. 46-49)

Comparacions com a variant de les relacions
Durant el dinar, la Pimi explica a la Isabel la conversa que ella i en Bernat havien tingut
amb el Sr. Moliner sobre el tema de les relacions. La Isabel af"rrma que totes les
comparacions són relacions: "Sempre que compares coses, estàs assenyalant relacions."
Segurament vol dir que, la gent que assenyala semblances, o nota diferències com ara
"més gran que" o "més petit que", o observa casos d'igualtat o d'identitat, aquesta gent
està fent comparacions, i aquestes comparacions identifiquen relacions. Però això no
significa pas que les úniques relacions existents siguin les assenyalades per les
comparacions. Per exemple: quan es parla de relacions familiars, o de relacions causals, o
de relacions mitjà-fi, no s'estan pas fent comparacions.
Comparacions a l'interior d'un ordre
Les comparacions juguen un paper important en el llenguatge i en la recerca científica.
El coneixement que un individu té del món sempre se situa en el context d'un ordre, d'un
marc de referència, d'una categoria. Per exemple, el color s'experimenta en relació a un
ordre més general conegut com a espectre de la llum visible. Els sons s'experimenten en
relació a un ordre de diferències que correspon a diferències de vibració per segon. Les
diferències temporals s'ordenen seguint unitats de temps en una sèrie unidireccional.
Totes les percepcions d'una persona són contextuals o categorials, i la gent tendeix a
comparar una percepció amb una altra a l'interior del mateix ordre. D'aquí que la Isabel i
la Pimi siguin capaces de parlar d'una persona que és més veloç que una altra o d'una
habitació que és més gran que una altra. Cada comparació és feta a l'interior del mateix
ordre.
Comparacions que travessen ordres: la lògica del llenguatge figurat
En Bernat deixa perplex tothom, en fer una comparació que travessa dos ordres, diu:
"Aquest matí ha sigut tan llarg com l'Amazones." Alguns dirien que l'observació d'en
Bernat és un "error categorial", perquè confon temps i espai. De fet -i el Sr Moliner ho
explicarà poc després-, en Bernat ha formulat un símil. La Pimi i la Isabel observen que
les dues coses són llargues, però de maneres diferents. (Aquest incident ens recorda la
pregunta que la Pimi feia a 1, 20-22: "¿Puc dir que jo sóc del meu cos de la mateixa
manera que el meu cos és meu?") La Isabel, en Bernat i la Pimi ja han entès com es
construeixen, normalment, les figures retòriques. Les comparacions figurades no es fan a
l'interior del mateix ordre sinó, al contrari, passant d'un ordre a l'altre. Efectivament, han
descoben la lògica del llenguatge figurat.
Proporcions
Els nens passen a discutir proporcions. Si es compara el nombre de nois de la classe
amb el nombre de noies, s'obté una proporció. Si, en una classe, hi ha 8 nois i 12 noies,
això vol dir que la proporció entre nois i noies és de 8 a 12 (8:12). Les proporcions
mateixes poden ser els subjectes de posteriors comparacions. Qui digués que 2 és a 3
com 8 és a 12, estaria fent una comparació exacta.
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Les figures retòriques travessen les categories
Les comparacions exactes difereixen de les figures retòriques ordinàries. Per exemple,
si es diu que "la ràbia és vermella", o que "la gelosia és verda", s'usen unes metàfores
que segurament no volen pas establir comparacions exactes. Es com si s'hagués dit que el
vermell ocupa en l'escala dels colors un lloc semblant al que ocupa la ràbia en l'escala
dels sentiments. Això és extraordinàriament inexacte, però pot resultar suggerent.
Símils
En resposta a la Isabel i a la Pimi, el Sr. Moliner repassa breument els símils i les
metàfores. Explica que un símil és una comparació entre dues coses que -en paraules de
la Pimi- "només ho són una mica de res, d'iguals". Els símils afirmen que una cosa és
semblant a una altra El punt de vista des del qual es fa aquesta (inexacta) comparació pot
ser explícit o implícit.

-Metàfores
En el cas d'una metàfora, afirmem específicament que dues coses-derivades de dos
ordres o categories diferents- són iguals. (Així, dir que una persona és un porc, és parlar
metafòricament.) També es podria fonnular d'una altra manera, i dir que les metàfores
són literalment falses però figuradament verdaderes, o que les metàfores són bàsicament
falses, però, en un sentit particular, verdaderes. (Les persones no són, literalment, porcs,
però a vegades, quan s'observa un cert tipus de comportament, resulta més adequat
descriure'l com a "porc" que no pas com a "humà".

Estudiar el llenguatge figurat i aprendre a apreciar la literatura
Pot semblar massa elaborat que es vulgui introduir els nens d'aquesta edat en el
funcionament intern dels símilis, les metàfores i les analogies. Es podria argüir que
aquestes consideracions són ara prematures. Tanmateix, mentre els nens no estiguin
equipats amb la comprensió d'aquestes figures, difícilment seran capaços d'apreciar la
riquesa de la literatura que més endavant se'ls voldrà presentar; per exemple, la rica
eloqüència de Harry Hotspur, a Enric N, primera part:
"Perquè el pensament és l'esclau de la vida,
la vida és el bufó del temps,
i el temps ha de tenir un final."
Sense una certa comprensió dels mecanismes d'aquests nius de metàfores, els alumnes
seran incapaços de veure la complexitat del llenguatge figurat, la seva solemnitat, el seu
poder acumulatiu, i no sabran apreciar la manera com, al final, els frens actuen
enèrgicament i tot grinyola i es para. No sabran veure, doncs, en quin sentit el pensament
és l'esclau de la vida, de quina manera la vida és el bufó del temps o per què el temps ha
de tenir un final. No se'ls acudirà de preguntar-se aquestes coses i els passarà per alt la
varietat de significats present sota la superfície dels versos. Nens així són els que creixen
per esdevenir adults amb un pensament esclau de la vida, amb unes vides que són bufons
del temps, i amb uns temps que arriben, al cap de poc, al final.
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6.3.1 EXERCICI: Identificar relacions en les analogi • .; (p. 48,2-3)
¿ Quines relacions es comparen en les casos següents?
Exemple: "L' 1 d'abril és al 30 d'abril com 1'1 de setembre és al 30 de setembre." La
relació, doncs, és la del primer dia del mes amb l'últim dia del mateix mes.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Clau és a pany com combinació és a caixa forta.
Pàgina és a llibre com lleixes són a armari.
Sabates són a peus com guants són a mans.
Xiclet és a empassar com empassar és a digerir.
Tallar una llesca de pa és a fer una torrada com trencar un ou és a fer una
truita.
Esprémer taronges és a tenir suc de taronja com esprémer el tub és a tenir
dentifrici.
Dos és a sis com tres és a nou.
Un quadrat és a un cub com un cercle és a una esfera.
Pensar és a fer com els plans són a l'acció.
Recordar és a imaginar com el passat és al futur.

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Relacions" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

6.3.2 EXERCICI: Analogies que impliquen la part i el tot

(p. 48,2-3)

Aquí comparem entre si relacions del tipus part-tot.
Exemple: Fulla és a arbre com dit és a mà.
L Pàgina és a llibre com setmana és a ..................... .
2. Lletra és a paraula com minut és a ...................... .
3. Música és a cançó com banda sonora és a ................. .
4. Ploma és a ocell com escama és a ........................ .
5. Brànquia és a peix com pulmó és a ....................... .
6. Cresta és a puig com cim és a ........................... .
7. Primavera és a any com infantesa és a ................... .
8. Porxo és a casa com nas és a ............................ .
9. Jugador és a equip com treballador és a ................. .
10. Alumne és a classe com mestre és a ..................... .

[Vegeu les entrades "Analogia", "Parts i tots" d'aquest Manual; i també els exercicis
13.5, 13.6 de Recerca Filosòfica. ]

6.3.3 EXERCICI: Enfilar analogies

(p.48,4-10)

Materials: Fils de diferents colors.
Activitat:
1. Talla els fils de diferents mides, que vagin des d'un centímetre fins a vint
centímetres.
2. Fes piles amb els fils de cada llargada. Et sortiran vint piles.
3. Cada jugador ha de triar quatre fils de quatre piles diferents, però de tal
manera que pugui formar una analogia aritmètica; com ara: 1 cm. és a 2 cm.
com 3 cm. és a 6 cm.
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4. Els dos primers números de l'analogia haurien de ser de fil del mateix color.
Els dos últims números haurien de ser de diferent color.
5. Acabeu amb un "Presentar i cantar", on cada jugador agafa el conjunt dels seus
fils i els presenta a la classe, tot dient en veu alta quina és la seva analogia
numèrica.
[Vegeu l'entrada "Analogia" a lindex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

6.3.4 EXERCICI: Usar la paraula "com" (p. 48,14-16)
1. Pau:" Aquest llençol put com un gos xop."
Marc: "Fa pudor de gos xop."
(¿Diuen el mateix en Pau i en Marc?)
2. Gina: "Essent com és març, aviat serà primavera. "
Ricard: "Gina, m'agradaria que fossis sempre com ets ara."
(¿Qui usa el "com" en el sentit de "tal com", i qui l'usa en el sentit de "com
que"?)
3. Eduard: "De vegades, en Marc es compona com un elefant en una botiga de
porcellana. "
(¿Enténs què vol dir l'Eduard, encara que no hagis vist mai un elefant en una
botiga de porcellana? ¿Com és possible això?
4. Pare: "El noi fa com la noia." (¿Què vol dir el pare: a) que el noi fa les
mateixes coses que fa la noia, o b) que el noi fa les coses de la mateixa manera
que les fa la noia?)
5. Maria (a en Joan): "En Lluís és alt com ara tu".
(¿Què vol dir la Maria: a) que en Lluís té la mateixa alçada d'en Joan en aquest
moment, o b) que en Lluís té, sifa no fa, l'alçada d'en Joan?)
6. Adela: "De vegades dic la mateixa paraula dues vegades en la mateixa oració."
(¿ Vol dir l'Adela que usa realment lamateixa paraula dues vegades, o bé vol
dir que usa dos termes, però que l'un és com l'altre?)
[Vegeu l'entrada "Com" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.3 5 EXERCICI: Construir símils

(p. 48,28 - 49,2)

Gent diversa veu les coses de manera diferent; no és, doncs, sorprenent que en
resultin diferents associacions. En aquest exercici, completa els teus propis símils, i mira
de construir-ne d'altres que poguessin ser fets per personatges de Pimi.

1. "Un arbre jove en una tempesta és com ....
El teu símil:
El símil de la Pimi:
2. "Un Nadal sense regals seria com ....
El teu símil:
El símil de la Isabel:
3. "Tenir a casa un gos amb puces és com ....
El teu símil:
El símil de la Mireia:
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4. "Menjar alhora espècies i gelat de xocolata és com ... ~
El teu símil:
El símil d'en Nic:
5. "La primera estrella que surt a la nit és com ....
El teu símil:
El símil d'en Bernat:
[Vegeu l'entrada "Símil" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.3.6 EXERCICI: Construir símils

(p. 48,28 - 49,2)

Hi ha diverses maneres de construir símils:
1. Donada una relació, podem buscar termes adequats.
Exemple: Donada "és la germana de", podríem buscar un tenne (o tots dos) que
no són nonnalment termes familiars. Així, podríem dir: "La lluna és la
germana del sol."
2. Donats dos termes, podem buscar una relació de semblança.
Exemple: Donats "una vida" i "un instant", podríem intentar una cosa com: "U na
vida és tan breu com un instant. "
3. Donats un terme i una relació, podem buscar un altre terme.
Exemple: Donats "llobató" i "tan innocent com", potser podríem dir: "El llobató
semblava tan innocent com un anyell nounat."
Assagem ara totes tres maneres de construir símils:
I.

Donada la relació:

1. El ................ és el cosí del ................ .
(figura geomètrica)
(figura geomètrica)

2. . ..................... és tan pla/plana com ....... .
(tipus d'aigua mineral)
(tenitori)
3. . ..................... és tan extensa com ......... .
(matèria estudiada a
(part de l'univers)
l'escola)
4. . ..................... són tan feliços com ........ .
(tipus de nens)
(tipus d'ocells)
5. ...................... són tan pacients com ....... .
(tipus de treballadors)
(tipus d'insectes)
11. Donats dos termes:
1.
2.
3.
4.
5.

Una taula és tan ...... ~ .......... com uns pantalons texans.
La nit era tan ................... com una manta elèctrica.
El riu era tan ................... com una discussió familiar.
La seva encaixada era tan ........ com una euga morta.
El contacte amb ella era tan .....com una perla caient sobre vellut.
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III. Donats un terme i una relació:

1. El cavall tenia tanta força com ........................ ...
(no un animal)
2 ................. era tan tímida com una flor a la clivella d'una roca.
(no una flor)

3. Al pati, els nens feien tan soroll com ................... .
(no nens)

4. .... ..... .... són tan escassos/es com les gallines amb dents.
5. El seu riure era tan aspre com ............................ .
[Vegeu l'entrada "Símil" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

' 6.3.7 EXERCICI: Creuar categories per construir metàfores
(p. 49, 9-10)

1. Connecta els sentiments de la columna de l'esquerra amb animals de la columna de
la dreta. Per exemple: "L'orgull és un paó. Si no trobes termes que s'adiguin,
assenyala-ho.
li

1. enveja

2. odi
3. amor
4. gelosia
5. ràbia
6. compassió
7. ressentiment
8. tendresa
9. calma
10. tristesa
11. pena
12. esperança
13. desesperança
14. satisfacció
15. incomoditat

a.camell
b. elefant
c. tauró
d.pop
e. medusa
f. escarabat
g. aranya
h. tortuga
i. cabra
j.llangardaix
k. borinot
1. àliga
m. hipopòtam
n. cérvol
o. serpent de cascavell

II. Ara, connecta els personatges de ficció de la columna de l'esquerra amb les coses
proposades a la columna de la dreta.

1. Peter Pan
2. Ventafocs
3. Bella Dorment
4. Alí Babà
5. Blancaneus
6. Pinotxo
7. Patufet
8. La Rateta

a. peix
b. cicló
c. diamants
d. caseta'de xocolata
e. poma
f. fus
g. nas
h. ales
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9. Caputxeta Vennella
10. El soldadet de plom
11. Simbad el Marí
12. En Polzet
13. Aladí
14. Alícia
15. Popeye
16. Flautista de Hamelin
17. Jack
18. Màgic d'Oz
19. Hansel i Gretel
20. Gat amb botes

i. carrossa
j. espinacs
k. tines d'oli
1. col
m. mongetes
n. dineret
·0. ogre
p. molles de pa
q. cistell
r.llàntia
s. rates
1. IIÚrall

III. Mira de connectar els sentiments de l'apartat I amb els personatges de ficció de
l'apartat lI.
IV. Mira de connectar les criatures de l'apartat I amb els personatges de ficció de
rapartat Il.
V. Després de fer els exercicis anteriors, ¿et sembla evident que moltes comparacions
no arriben a fer bones metàfores? ¿Pots dir què ho fa, que una metàfora sigui una bona
metàfora?
[Vegeu les entrades "Categories", "Metàfora", "Comparacions" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.3.8 EXERCICI: Passar els síIIÚls a metàfores (p. 49, 9-10)
Un símil es pot transformar en una metàfora tot suprimint la paraula "com" (o el punt
de vista des del qual es fa la comparació) i dient que una cosa és l'altra. Per exemple:
Símil: Ella era com un dia d'estiu.
Metàfora: Ella era un dia d'estiu.
Símil: Ell era tan verinós com una víbora.
Metàfora: Ell era una víbora.
Transfonna els símils següents en metàfores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En Quim era astut com una guineu.
L'Enric era perillós com un cotxe sense frens.
El cim de la muntanya lluïa com una gemma
Les seves dents eren com perles.
Els arbres cobens de neu eren com canelobres de cristall.
El presoner fugitiu era lliure com un ocell.
La Imma és valenta com una pantera.
La seva cara semblava un tros de carn crua.
El seu crit va ser com un ganivet.
La seva ment era com la Mar Mona.

[Vegeu les entrades "Metàfora", "Símil" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
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6.3.9 EXERCICI: Metàfores i analogies (p. 49, 9-10)
¿Es poden desplegar les metàfores fins a convertir-les en analogies? Considera això:
L'ull és la làmpara del cos.
Es podria reconstruir de la manera següent:
L'ull és al cos com una làmpara és a la casa.
O bé,
L'ull és al cos com una làmpara és a un viatger.
Evidentment, queda molt marge a la discreció i a la improvisació de cadascú. Sembla,
però, que les metàfores -com els símils- són analogies implícites.
Mira de transfonnar les metàfores següents en analogies:
1.
2.
3.
4.
5.

La lluna era un vaixell de plata a l'espai.
La terra era un jardí.
La poesia és una guitarra blava.
El seu ml era la llum de la seva vida.
El motor va roncar.

Ara fes el procés invers, tot mirant de canviar les analogies següents en metàfores:
1.
2.
3.
4.
5.

El riu travessa la plana tal com un gat s'esmuny i travessa la sala.
Els ponis són als cavalls com els llibres de butxaca són als llibres.
Llegir és a escriure com escoltar és a parlar.
Les prunes són a les prunes confitades com els raïms són a les panses.
Un barret cobria el seu cap tal com una lona cobreix un circ.

[Vegeu les entrades "Analogia" i "Metàfora" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

6.3.10 EXERCICI: Símils, metàfores i analogies

(p. 49,12)

Considera el següent:
Símil: El cor és com una bomba.
Metàfora: El cor és una bomba.
Analogia: El cor treballa tal com treballa una bomba.
O bé,
El cor bomba sang tal com una bomba bomba aigua.
O bé,
El cor fa circular sang tal com una bomba fa circular aigua.
O bé, qualsevol altra comparació del que el cor fa i les bombes fan. (Observa que
les analogies són molt més específiques.)
¿Podries indicar la forma que falta en els casos següents?
1.
2.
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Símil
Un rellotge de sol
és com un rellotge.
La ment d'un nounat
és com un full de
paper en blanc.

Metàfora
1.Un rellotge de sol
és un rellotge.

Analogia

2.

2.

1.

3.

Un país és com un
vaixell al mar.

4.

5. La ment humana és
com un riu.

3.

3.Un país sense
govern
és com un
vaixell sense
timó.

4. La terra és una
nau espacial.
5.

4.
5.

[Vegeu les entrades "Analogia", "Metàfora", "Símil" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.}

Episodi 4 (pàgs. 49-51)
La conducta manipuladora de la Pimi
En aquest episodi, la Pimi parla amb tota naturalitat de l'enrabiada que va tenir quan no
la van deixar anar a dormir més tard, i de com no va voler menjar res per castigar-los.
L'incident recorda el del començament del capítol 4, quan la Pimi es queda mirant
fIxament la Mireia per incitar-la a donar-li una puntada de peu i per provocar, així, que la
seva mare castigui la Mireia. Evidennnent, la Pimi té una gran perspicàcia per les
tàctiques manipuladores que anomenem "castigar"; "fer patir", "crear problemes", "fer
que els altres se sentin culpables".
¿Hem de fer cas de les veritats rellevants?

La Mireia prova 'sort en el mateix joc quan diu a la Pimi que és molt afortunada de tenir
alguna cosa per menjar. El comentari de la Pimi és que pot molt ben ser que, el que la
Mireia diu sigui veritat, però que això no justifica que ella ho hagi d'escoltar. Es evident
que la Pimi pensa que pot rebutjar -sempre que vulgui-la qüestió de la rellevància com a
irrellevant.
La confusió de la Pimi
Després de mostrar-se maliciosa. il.lògica i tossuda, la Pimi accepta de parlar amb el
seu pare sobre el que ha après a l'escola aquell dia. Li diu que han discutit models,
metàfores, símils i analogies. Es posa a defmir cadascun d'aquests termes i els confon
completament Els seus pares són conscients de la seva confusió, però es poden aguantar
i no diuen res. D'altra banda, la Mireia ataca tot el que la Pimi acaba de dir.
La Pimi com a observadora imparcial de si mateixa
Tanmateix, la perspicàcia de la Pimi la fa capaç de reconèixer el seu propi error. La
discussió amb la Mireia tampoc no li proporcionava cap satisfacció, perquè sabia que la
Mireia tenia raó i que ella estava equivocada La Pimi arriba a adonar-se de la ironia que
és que la Mireia la guanyi tot fent ús d'unes idees que eren seves. El nivell de la capacitat
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de la Pirrú ens el dóna el fet que sigui capaç de distanciar-se de la seva pròpia situació i
d'observar-se a si mateixa de manera ingènua i objectiva, fins i tot quan s'està comportant
de manera ofensiva. L'últim paràgraf del capítol ho mostra la mar de bé. La Mireia diu
que la Pimi és un capgròs, i la Pimi, tot i quedar afectada per l'insult, no pot evitar de
classificar-lo com una metàfora.
.

El paper del Sr. Moliner
S'hauria de dir una paraula sobre el paper que el Sr. Moliner juga a Pimi. Tot i que el
llibre indica ocasionalment que els pares de la Pimi ~specialment el seu pare- són
individus complexos, el Sr. Moliner és, de fet, l'únic adult que rep un tractament que va
força més enllà de la mera superfície. No es posa mai en dubte l'afabilitat del Sr. Moliner
quan parla als alumnes de la classe. Però, ¿què se'n pot dir, de lafiabilitat dels seus
coneixements, quan els alumnes li plantegèn qüestions? Es pot sospitar que, a vegades,
aquestes qüestions agafen el Sr. Moliner amb la guàrdia baixa i que, un cop sorprès,
tendeix a donar respostes superficials. Potser és que no accepta fàcilment el paper
d"'autoritat", i que ~om la Pimi- veu les coses des del seu propi punt de vista; llavors,
ac.aba oferint opinions que no són ni definitives ni omnicomprensives.

Connexions i relacions
Agafem l'observació del Sr. Moliner que les relacions són "connexions". En cen
sentit, és veritat que els dos termes són sinònims. A més, "connexions" és una paraula
forta: la gent té "connexions polítiques", "busca connexions" entre diversos trens o
avions, i protesta quan hi ha males "connexions telefòniques". No és fàcil de criticar la
paraula "connexió" quan s'usa en el sentit de nexe, lligam, enllaç, il.lació. S'hauria de
tenir present també l'ús verbal de "connectar", que és una manera més planera de dir
"relacionar" .
Hi ha, però, relacions que són més difícils de reconèixer com a connexions: relacions
part-tot, contrastos estètics, correlacions estadístiques, disjuncions i oposicions lògiques.
Aquestes -i moltes altres- relacions rebrien un tractament molt reduccionista si només
fossin vistes com a connexions.
Potser la millor manera de veure la connexions sigui considerar-les com una variant de
les relacions. Però això significaria encara que la interpretació inicial que el Sr. Moliner fa
de les relacions seria reduccioriista.
Considerem la primera reacció del Sr. Moliner quan se li demana una definició
d'analogia. La veu com una semblança entre dues coses que tenen parts diferents però
relacions semblants, i està d'acord amb la Pimi quan ella ho formula d'aquesta manera
(44,16-19). Els altres nens, però, no segueixen aquesta teoria de "les dues coses". Els
exemples que ofereixen tot seguit són exemples de quatre coses en relacions
proporcionals, és a dir, segons l'esquema "A és a B com C és aD".

Analogies i semblances estructurals
¿S'equivoca el Sr. Moliner? De fet, no. Els nens semblen familiaritzats amb l'A-és-aB-com-C-és-a-D, però el Sr. Moliner dóna la impressió d'estar pensant en un altre tipus
d'analogia. El paradigma amb què els nens tendeixen a treballar expressa una semblança
entre dues relacions: "Els rals són a les pessetes com les pessetes són als duros", "Els
pares són als fills com les mares són a les filles". El paradigma en què pensa el Sr.
Moliner expressa una semblança entre la manera com és feta una cosa i la manera com és
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feta una altra cosa: "Lbabilitat tècnica per fer aquesta moto és com lbabilitat tècnica per
fer un rellotge", ''Fer un petó a la teva tia és com menjar un ou sense sal". En aquest
sentit, una analogia és un símil o una metàfora desplegats, és a dir, és una figura
articulada de tal manera que revela les correspondències i semblances més accentuades.
Així, doncs, desplegar "La boira és com un gat" o "La terra és una nau espacial", seria
desenvolupar analogies a base d'elucidar les semblances estructurals entre les coses que
es comparen.

Raonament analògic
Finalment, considerem la manera com el Sr. Moliner va treure el que hi havia implicat
en l'observació de la Pimi a 38,21-24 del capítol anterior. Els alumnes havien estat parlant
de l'espai i el temps, i la Pimi va suggerir que hi ha semblances entre la manera com les
coses existeixen en l'espai i en el temps, i la manera com els pensaments existeixen en la
ment. El Sr. Moliner valora la perspicàcia de la Pimi, s'adona que la noia ha suggerit una
analogia de gran abast. La ment pot ser considerada una dimensió, perquè el mateix que
és verdader de l'espai i del temps -que no necessiten tenir existència pròpia, independent
qels "continguts"-, també pot ser verdader de la ment. La ment no ha pas de ser una cosa
com una caixa buida o un full de paper en blanc. Podria molt ben ser una dimensió que es
desenvolupa a mida que emergeixen els "esdeveniments mentals".
Evidentment, el Sr. Moliner i la Pimi tenen dret a mantenir les seves opinions, i no cal
que aquestes tinguin més autoritat que les d'altres persones de la classe. No estem tan
interessats en la seva metafísica com en el procés de raonament metafísic, no tant en les
seves opinions sobre si les relacions existeixen o no com en el procés d'exploració de les
solucions implicades.
Si s'observa amb atenció el paper del Sr. Moliner en les converses de classe, certament
es podrà descobrir alguna pista encaminada a encoratjar els alumnes perquè raonin
filosòficament a classe.

6.4.1 EXERCICI: ¿Quan som poc raonables?

(p. 49,22-28)

En els casos següents, digues si les persones implicades es comporten de manera
raonable o no.
Si la resposta és "raonable", proposa circumstàncies en què una conducta així seria
considerada poc raonable.
Si la resposta és "poc raonable", proposa circumstàncies en què una conducta així
seria considerada raonable.
1. La Joana busca a la guia telefònica el número de la seva amiga Laura, tot i que
sap que la Laura no té telèfon.
2. L'Andreu compartia un secret important amb la Laura, i la Laura el va explicar
a tota la classe. Ara la Laura no pot entendre per què l'Andreu no li està agraït.
3. L'Albert va i ve de l'escola de quatre grapes, perquè no vol deixar escapar cap
bitllet de mil pessetes que hi hagi per terra.
4. En Marc diu que no anirà a l'escola fins que no se li expliqui el significat de la
paraula "educació".
5. En Marc vol que l'Andreu jugui a boles amb ell, i l'Andreu es pregunta què
passarà si s'hi nega.
6. L'Albert ha fet un mapa de tots els camins alternatius per anar i venir de
l'escola.
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7. La Laura no sap trobar el nom de la Maria a la guia telefònica. Pensa que potser
constarà al fmal de la guia, a la secció anomenada "Números que no figuren a la
guia".
8. La Laura va pegar en Marc perquè sap que en Marc no s'interessa per ella.
9. En Marc va tenir ganes de donar una bufetada a la Maria, i ho va fer.
10. La Sra. Canals va dir a la classe: "Aquesta és una història que tots podeu
explicar als vostres fills", tot i que sabia que ningú de la classe no tenia fills.
[Vegeu les entrades "Raons i bones raons", "Raonaments" en els Índexs Temàtics
d'Exercicis d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
6.4.2 EXERCICI: Trobar fets

(p. 50,5-6)

Divideix la classe en grups de sis. (Si tens un número senar d'alumnes, alguns grups
poden ser més nombrosos.)
Els jugadors seuen en una rotllana, cadascun amb un llapis i un paper.Per començar,
cadascú escriu un fet en el full.
.Després, s'intercanvien els fulls.
En el paper que ara es rep, s'anota un altre fet, a sota del que ha escrit anteriorment el
company.
Es tornen a intercanviar els fulls.
Es continua així fins que es tenen cinc fets a cada full.
Cada alumne hauria de tenir l'oportunitat de llegir un fet del paper amb què acaba. La
persona que hagi escrit el fet haurà d'explicar a la classe per què és un fet. Pcxlria ser que
alguns alumnes no hi estiguessin d'acord. La discussió hauria de continuar fins que
haguessin aparegut moltes maneres de determinar un fet
Quan la classe hagi arribat a aquest punt, sis persones han d'oferir sis maneres de dir
què ho fa, que un fet sigui un fet.
[Vegeu l'exercici 8.8 de Recerca Filosòfica. ]
6.4.3 EXERCICI: Analogiesambcontraris

1.
2.
3.
4.
5.

(p.50,17-18)

Lletjor és a bellesa corn malaltia és a ................... .
Baix és a alt com llis és a .... ........ .............. .... .
Profund és a superficial com ...................... és a lent.
Llarg és a curt com dur és a ..................... ........ .
Fluix és a alt de so com espantat és a .................. .

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Contraris" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
6.4.4 EXERCICI: Analogiesfuncionals (p.50,17-18)

1.
2.
3.
4.
5.

Botons són a americana com .................... són a sabates.
Pom és a porta com clau és a ............................ .
Cabdell és a gatet com àncora és a ...................... .
Aigua és a barca com ........... ............... és a aeroport.
Llum del sol és a sol com ........................ és a lluna.

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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6.45 EXERCICI: Analogies gènere-espècie

(p.50,17-18)

\

1. Verdura és a col com ................. '" .......... és a poma.

2.
3.
4.
5.

Escarabat és a insecte com rosa és a.... ........ ....... ... .
Llimonada és a beguda com pa amb tomàquet és a ........... .
Lleó és a animal com tonyina és a............ ..... .... .... .
Venècia és a ciutat com ........................... és a país.

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.4.6 EXERCICI: Fer el contrari (p. 50,23-27)

En aquest exercici es tracta de fer exactament el contrari del que se't diu que facis.
(Com qui diu, és un exercici de "fer la guitza".)
Un jugador es posa al mig de l'habitació i els altres formen un cercle al voltant seu. El
jugador del mig està connectat amb cada jugador del cercle per dues cintes, una de
vermella i una de blava. Ell aguanta els extrems de les cintes, i els altres jugadors
aguanten els extrems que els corresponen.
'
El jugador del mig pot donar una de les ordres següents:
i Vermells, aguanteu!
i Vermells, deixeu anar!
¡Blaus, aguanteu!
¡Blaus, deixeu anar!
Quan senten l'ordre, els jugadors han de fer el contrari del que se'ls ha dit Així, si
se'ls diu "¡Vermells, aguanteu!", han de deixar anar les cintes blaves. [Observi's, doncs,
que no es tracta de contrariar l'ordre sencera, sinó les dues parts de l'ordre. Si es
contrariés l'ordre sencera, quan es diu "¡Vermells, aguanteu!", els vermells NO
aguantarien i, per tant, deixarien anar les cintes vermelles. Com que aquí, però, es
considera que l'ordre té dues parts i que s'han de contrariar totes dues, quan l'ordre es
dirigeix als vermells, són els blaus els que actuen, i quan es diu que aguantin, deixen
anar. Per això, són els blaus els que deixen anar la cinta quan se sent "¡ Vermells,
aguanteu!"] Si se'ls diu "¡Blaus, deixeu anar!", els vermells aguanten la cinta, sense fer
res tampoc amb les cintes blaves.
[Vegeu l'entrada "Contraris" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
6.4.7 EXERCICI: ¿Hi ha alguna cosa equivocada en aquestes analogies?
(p.50,23-27)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coure és a pastís com llegir és a llibre.
Esquiar és a neu com nedar és a aigua.
Dir l'hora és a hora com dir la veritat és a veritat.
Trencar una rassa és a trossos de la tassa com trencar una norma és a norma.
Escolrar és a so com tocar és a llum.
F er un pastEs és al pastís fet com escriure un llibre és al llibre escrit.
Esquiar és a neu comfer volar és a estel.
Dir l'hora és a hora comfer una pregunta és a lapreguntafeta.
Trencar una rassa és a trossos de la tassa com trencar un compromís és al
compromís trencat.
.
Esperar és al futur com desesperar és al passat.

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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6.4.8 EXERCICI: ¿Hi ha alguna cosa equivocada?

(p. 50,23-27)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gossos són a cadells com gallines són a ous.
Anar al cine tot sol és com menjar patates fregides sense sal.
Cartes són a paquets com telegrames són a correu aeri.
Canoes són a llanxes com una caixa de sabó és a un cotxe esponiu.
Agulles són a fil com tisores són a paper.
Jugar a futbol amb una carbassa és com fer una cursa amb els cordons de les
sabates lligats entre si.
7. Llegir amb una espelma és com menjar pèsols amb ganivet.
8. Escombres són a mopes com raspalls dels cabells són a borles d'empolvar-se.
9. Oli és a engrut com pols és a llot.

(Si trobes que algunes de les analogies anteriors no són correctes, ¿com les
reformularies per millorar-les?
[Vegeu l'entrada "Analogia" a líndex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.4 .9 EXERCICI: Analogies amb sentit i analogies sense

(p. 50,23-27)

¿Pots dir quines de les analogies següents tenen sentit i quines, no? Digues, en cada
cas, per què. Col.loca també cada analogia a l'escala del final de l'exercici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Els nois que no tenen germans grans són com bicicletes sense ràdio.
Les noies sense germanes són com fil sense agulles.
Els conills sense nas són com un peix sense brànquies.
Una llesca de pa sense crosta és com una ceba sense fulles.
Banyar-se a la banyera amb vestit de bany és com anar-se vestint amb els
guants de boxa posats.
Dutxar-se amb impermeable és com ficar-se al1lit amb xancles.
Anar descalç a l'estiu és com cantar sota la pluja.
Parlar amb si mateix és com pensar en veu alta.
Els nens sense diners són com els llacs sense peix.
Beure llet calenta a les fosques és com menjar peix a la neu.

Té molt
sentit

10

Té una mica de
sentit. però no gaire

9

8

7

6

5

4

No té cap
sentit

3

2

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
.6.4.10 EXERCICI: Avaluaranalogies

(p.50,23-27)

En aquest exercici has de posar nota a les analogies, segons la puntuació següent:
10 = excel.lent
8 = notable
5 = passable
3 = insuficient
O = inacceptable
Estigues preparat per justificar la nota que posis.
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Els pensaments són als pensadors corn les sabates són als sabaters.
Estar enriolat és a riure com ploriquejar és a plorar;\
Les agulles són a punxar corn les abelles són a picar.
Les agulles de cap són als caps de les agulles com les agulles de cosir són als ulls
de les agulles.
El pa és als bassals com la mantega és a la pluja.
Les paraules són a les històries com les llavors són als panerres amb flors.
Les idees són als nens com els records són als adults.
Intentar aconseguir que un altre pensi és com fer caminar un gos.
Emportar-se a casa la fitxa d'un informe confidencial és com treure un
embenatge d'una ferida oberta.
Mirar d'escoltar alhora dues converses diferents és com mirar de fer bullir
aigua a la nevera.
Mirar d'aprendre alguna cosa de la tele és corn mirar d'aprendre alguna cosa de
la publicitat aèria.
Posar allioli a la pizza és com posar menjar de gos a la llet.
Mirar d'ensenyar alguna cosa a algú a través d'un test és com mirar d'inflar
una roda de bicicleta amb un indicador de pressió.
El guix és a la pissarra com el llapis és al paper.
La gent gran és diferent de la gent jove de la mateixa manera que els catalans
són diferents dels forasters.

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
6.4.11 EXERCICI: Trobar els límits de les analogies (p. 50,23-27)
1. Considera l'analogia:
Els cadells són als gossos com les persones són als seus pares.
¿En quin sentit la relació entre els cadells i els gossos és diferent de la relació
entre les persones i els seus pares?

2. Considera l'analogia:
Els minuts són al temps com els centímetres són a l'espai.
¿En quin sentit la relació entre els minuts i el temps és diferent de, la relació
entre els centímetres i l'espai?
3. Considera l'analogia:
La sang és a l'animal com la saba és a l'arbre.
¿En quin sentit la relació entre la sang i els animals és diferent de la relació
entre la saba i l'arbre?
4. Considera l'analogia:
Els genolls són a les cames com els colzes són als braços.
¿En quin sentit la relació entre els genolls i les cames és diferent de la relació
entre els colzes i els braços?
5. Considera l'analogia:
Els dits dels peus són als peus com els dits de les mans són a les mans.
¿En quin sentit la relació entre els dits dels peus i els peus és diferent de la
relació entre els dits de les mans i les mans?
[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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6.4.12 EXERCICI: Raonar analògicament

(p. 51,6-8)

¿Diries que els casos següents són casos de bon raonament (BR) o de mal raonament
(MR)? Si no et pots decidir, assenyala la columna que té l'interrogant (?).

BR

MR

?

1. Virgínia: "Menjar amb palets xinesos és com
caminar amb xanques."
2. Tatiana: "Tinc nou anys, però quan em poso de cap
per avall, només en tinc sis. Això és perquè un 9
a l'inrevés es conveneix en un 6."
3. Marcel: "Sempre que sento un soroll molt fon,
descobreixo que hi ha algun mecanisme que el
produeix. Així, doncs, el tro ha de ser causat
per alguna gran màquina en el cel. "
4. Dtto: "Els núvols semblen fum. Per tant, un cel
ennuvolat ha de semblar un cel ple de fum."
5. Jim: "Si les abelles fan mel, la mantega ha de
venir de les papallones."
6. Andrea: "Si menges molt peix, seràs un nedador
molt més bo."
7. Paula:" Si menges molt peix, seràs un pensador
molt més bo, perquè el peix alimenta el cervell."
8. Joan Carles: "Les idees corren a través de la
ment com les barques naveguen pel riu."
9. Màrius: "Quan la gent parla, els sons vénen de
les seves gorges. Per tant, els sons que fa la
ràdio han de venir de la seva gOIja."
,
10. Núria: "¡Que bonic que és aquest OOi.fici! Es
com música congelada."
[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
6.4.13 EXERCICI: Arguments

(p.51,6-8)

Tal com s'usa en filosofia, la paraula "argument" es refereix a un tipus de raonament
en què es defensa o es justifica una conclusió amb l'ajut d'una o moltes raons.
(Nonnalment, podem identificar les raons perquè s'introdueixen amb expressions com
"atès que", "com que", "perquè", "ja que", "donat que". I podem identificar les
conclusions perquè s'introdueixen amb expressions com "se'n segueix que", "per tant",
"així, doncs", "és clar que", "s'ha d'admetre que". A vegades, però, les raons i les
conclusions no s'introdueixen amb expressions específiques. Aleshores, és la funció que
exerceix a dins del text la que les fa reconèixer.)
En els casos següents, subratlla· una vegada la raó o les raons, i dues vegades, la
conclusió. (Pot ser que els arguments no siguin bons arguments.)
Exemples:
Com Q.ue Nova York és un estat. po és un país

Ell és un ésser humà: per tapt e11 éS upa persona
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1. Com que els gossos són animals, en Rover és un animal.
2. Aniré al cine aquesta tarda perquè m'han dit que fan una pel.lícula molt
divertida.
3. A la Melina, li ha agradat molt la pel.lícula; per tant, deu ser un bon film.
4. Com que no tens l'edat, no et deixaran entrar al eine.
5. Del fet que en Gabriel tingui dos anys, se'n segueix que no va néixer ahir.
[Vegeu les entrades "Raonaments", "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS

6.3.9:
Observi's que, a vegades, d'una sola analogia, se'n poden derivar dues metàfores. Per
exemple, de 5 se'n podria dir: "El seu barret era una lona de circ", o també: "El seu cap
era un circ cobert".

6.4.9:
Punt 6: Un xancle és una sabata amb sola de suro. Convé, doncs, no confondre-ho
amb la xanca que surt a l'exercici 6.4.12 (punt 1). Les xanques són com cames molt
altes: consisteixen en dos pals llargs -proveïts de dos petits sortints per posar-hi els peusque es lliguen a les cames. Se'n veuen sovint en cercaviles o festes.

6.4.12:
Punt 1: Vegeu el que s'ha dit a 6.4.9 (punt 6).]
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AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿He procurat que els alumnes adquirissin prou pràctica en seriacions?
2. ¿Entén cada alumne què vol dir "model"? ¿Com ho sé?
3. ¿Sembla que els alumnes comprenen la necessitat de llegir breument el text
abans de discutir o d'entrar a fer un exercici?
4. Quan un alumne dóna una resposta, ¿em sento més animat que abans a plantejar
una pregunta addicional al mateix alumne?
5. ¿Em sento més animat que abans a preguntar als altres alumnes què en pensen,
d'una observació d'un company?
6. ¿Sóc reticent a fer observar contradiccions durant la discussió? ¿Per què?
7. ¿Sóc reticent a anar seguint un determinat tema durant la discussió? ¿Per
què?
8. ¿Manifesten els alumnes comportaments intel.lectuals diferents a classe?
9. ¿Hi ha, entre els alumnes, respecte per les idees dels altres i les prenen més
seriosament a classe?
10. Les discussions que es fan a classe, ¿són ara més constructives i impliquen més
estudiants que fa un mes?
11. ¿Els alumnes pensen ara millor que fa un mes? ¿Com ho sé?
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DIÀLEG A CLASSE
Data.:

Tema:

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB AQUEST
CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS DI AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe :

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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CANVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPÍTOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

·üteratura infantil:

* Històries
* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musica/s:

Exercicis de dansa:

Altres:
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Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

REPÀS D'EXERCICIS
(Primera Part: caps. 1-6)

Ri.i EXERCICI: Posar primer el que és primer
En el segon episodi del Capítol 1 (p. 4,9-13), la Pimi s'embolica en una seqüència
d'esdeveniments força difícil d'entendre. El esforços que fa per posar-hi una mica d'ordre
representen un intent de seriació. Sembla afirmar el següent:
Primer:
una persona té una experiència;
Segon:
una persona inventa una història que tracta de -o que expressaaquesta experiència;
Tercer:
una persona explica com la història va ser inventada a partir de
l'experiència.
Així, doncs -<:om ella mateixa diu-, "primer va haver de succeir" i després va venir la
història. Aquesta és la primera seqüència. En segon lloc, "hi ha la història, i després hi ha
la història de com va succeir". Aquesta és la segona seqüència. La Pimi, doncs, sap molt
bé què ve primer, què ve segon i què ve tercer. Però, quan ho narra (línies 9-13),
s'equivoca: posa primer la segona seqüència, i segon, la primera seqüència. (Quan es
tenen nou anys, ¡aquestes coses no són tan fàcils d'ordenar com sembla!)
Considera les seqüències següents. ¿Són correctes (C) o s'han d'invertir (I)?
CI?
1. Alícia: "Quan en Jep corre, sembla que es vagi
tomant més petit. "
Cesc: "Això és perquè està corrent cap a nosaltres."
2. Berta: "¿Per què el cotxe s'ha quedat sense benzina?"
Dora: "Perquè s'ha parat."
3. Emma: "¿Vas néixer i créixer a Londres?"
Grau: "Sí, i seguint aquest ordre."
4. Martí: "¿Perquè menges tant?"
Felip: "Perquè em noto tan tip."
5. Sfivia: "¿Per què va morir el gos de la Teresa?"
Irene: "Perquè finalment va arribar al final de la
seva vida."
6. Juli:
Sam:

"Explica'm una història que t'hagis inventat."
"M'invento històries a mesura que les explico,
i les explico a mesura que me les invento. "

[Vegeu l'entrada "Seriació" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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RI2 EXERCICI: Raonament analògic

D'una analogia, encara que sigui correcta, se'n segueixen algunes coses de manera
plausible, i altres coses de manera no tan plausible.
Per exemple, podem dir que la relació familiar entre la Pimi i els seus pares és
exactament la mateixa que la relació entre la Mireia i els pares de la Mireia. D'això, se'n
segueix que la Pimi i la Mireia són germanes; però, no se'n segueix que tinguin la
mateixa alçada.
En els casos següents, digues si es fa una bona conclusió (BC), una mala conclusió
(MC) o si no es pot decidir (ND).
BC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MC

ND

Avui ve després d'ahir.
Demà ve després d'avui.
Demà ve després d'ahir.
Ahir era divendres.
Avui té 24 hores.
Ahir és la vigília de demà.
Alguns bebès neixeran demà.
El dilluns ve abans del dimarts.
Demà al matí ve abans d'ahir vespre.
Cada dia té un ahir.
Cada dia té un demà.
Cada dia té un abans d'ahir.
Demà serà millor.
Demà serà un altre dia.
Cada dia és com tots els altres.
No pot ser que, alhora, sigui avui a Nova York
i demà a París.

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
RI.3 EXERCICI: ¿Quin error hi ha en aquests raonaments?

1. Esther: "En Fredy va a l'escola 'La Forca'. Diu que és la pitjor escola de la
ciutat. Així, doncs, en Fredy deu ser un dels pitjors nanos de la ciutat."
2. Flora: "Aquest matí, quan hem fet la simulació d'incendi, m'he començat a
preocupar. I tenia tota la raó per fer-ho: aquesta tarda hem tingut un foc de
debò."
3. Glòria: "M'agrada la manera de xiular d'en Pau. M'hi jugo alguna cosa que també
canta bé."
4. Higini: "Bé, ¿i què hi fa que jo només tingui sis anys? Si el meu germà que té
nou anys més que jo pot sortir les 24 hores del dia, ¿per què jo no en puc
sortir almenys l5?"
5. Igor: "En lloc de fer els deures, me n'aniré a dormir, i potser quan em desperti
em trobaré que algú me'ls ha fet."
6. Júlia; "Trobo que Roma és una ciutat preciosa. M'agradaria que la classe la
pogués visitar."
Lluc: "Si t'agrada tant, Júlia, ¿per què no hi vas a viure?"
7. Miquel: "La Bea troba que aquesta escola és molt bona."
Nancy: "¿La Bea? ¿I què sap ella? En primer lloc, és la més petita de la classe.
I en segon lloc, tothom sap que, al seu oncle, el van multar per excés de
velocitat la setmana passada."
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8. Olga: "I, doncs, Bena, t'has passat tot el dia fent endreça, ¡i tu no ets així."
Bena: "Ja ho sé. Tot avui que no sóc jo mateixa."
9. Mestra: "Pere. agafa aquests fulls de paper i dóna 'n un a tots els que no en
tinguin."
Pere: "¿Me n'he de donar un a mi mateix o no?"
10. Queta: "El servei d'incendis de la nostra ciutat treballa 24 hores al dia."
Rosa: "¡Pobres bombers! ¿I no dormen mai?"
[Vegeu les entrades "Raonaments", "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

RI.4 EXERCICI: Errors de lectura habituals
De vegades ens equivoquem quan llegim coses que estan ben escrites. De vegades
llegim correctament, però l'escrit és incorrecte.
I. Per exemple, es pot escriure una paraula amb una lletra equivocada. Mira si, en
les oracions següents, hi trobes alguna paraula amb una lletra incorrecta.
1. Alguns dels millors pins del Penedès han estat produïts a base de trepitjar els
raïms amb els peus.
2. L'Espantaocells es preguntava, perplex, quina relació hi havia entre el seu cos i
la seva lent.
3. Molta gent pensa que tots els ocells són iguals i no sap veure la diferència entre
un ànec i un paisà.
4. Estàvem sorpresos i desorientats, perquè l'autopista era
plena de penyals confusos.
5. No vam voler discutir amb el policia de tràfic, perquè, a
ell, l'emparava el sodi.

TI. A vegades, hi falta una lletra. Mira si trobes casos així a continuació:
1. "La gossa volia sonir al jardí, i la mare em va dir que li obrís la pota."
2. "La mare diu que em doni una pena de cansalada. "
3. "Per acabar el jersei em falten dos cabells de llana blanca."
4. "He d'anar al dentista que em repassi la boa."
5. "Al diari, les noticies més desgraciades són les de l'última pana. "
III. A vegades. hi ha una lletra afegida innecessàriament. Mira si trobes casos així a
continuació:
1. Quan perdíem per 2 a O, l'entrenador ens va donar ordres d'atracar el contrari
immediatament
2. Quan passes el porxo i l'entrada, de seguida et trobes am la salsa principal.
3. Vam ponar el gos al veterinari, perquè li havien sortit malls per tot el cos.
4. En veure que no teníem diners, en vam anar a buscar al blanc que hi ha a la
plaça.
5. Tots estan molt barallats i no es parlen. No crec que un discurset sigui capaç
d'ungir-los altra vegada.
6. Com que tenia els cabdells per terra, la iaia s'ha passat la tarda recollint fills.
7. Per jugar el partit de dobles, necessitarem dues palles de ping-pong noves.
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RI5 EXERCICI: Trobar errors d'escriptura

Algunes de les oracions següents contenen paraules amb una sola lletra incorrecta.
¿Pots trobar les paraules i corregir-les?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quan el conferenciant va entrar a la cala, tothom es va posar dret.
Després de la cerimònia, tots van felicitar la parpella.
Newton va descobrir la llei de la gravetat quan va veure coure una poma.
Han trencat el vidre amb un cop de ronc.
En aterrar, l'avió va tocar amb una alga a terra.
Anirem a la platja però no ens banyarem, perquè avui les anades són massa
grosses.
Com que és el cantant que ven més, li han regalat un dic de platí.
Les celles de cuir són les millor per muntar.
No sé si el vi se't conservarà bé en aquestes botes.
No el deixen sortir mai. El tenen tancat amb pany i cau .

. RI.6 EXERCICI: Llenguatge metafòric

Una manera de crear llenguatge metafòric consisteix a atribuir sentiments o
pensaments humans a parts no-humanes de la naturalesa (animals, arbres, roques, etc.) o
també a la naturalesa com a conjunt. En aquest exercici, se'n donen exemples a la
columna de la dreta. Se't demana que, a la columna de l'esquerra, ofereixis exemples
comparables a aquells.
A. Sentiments

1. Al vent, li agradajugar amb
el meu cabell.
2. A la naturalesa, li agrada
amagar-se.
3. La lluna està enfadada amb el
sol perquè ell lluu amb més
intensitat.
4. Les meves flors estan tristes
perquè no les rego prou.
5. El riu canta content mentre fa
via cap al mar..
B. Pensaments i actes mentals
1. Els núvols es van decidir a fer
pluja quan van arribar al meu
poble ....................... .
2. Els arbres del bosc s'han posat
d'acord per fer una festa.
3. L'eruga es preguntava cada dia
si no seria fruit del creuament
entre un cuc i una tonuga.
4. L'aigüera continuava insistint
que ella no en tenia la culpa.
5. El globus va dir en veu baixa:
"¡Quan penso que un dia em puc
rebentar, m'esclata el cap!"
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1. Al vent, no li agrada ....
2. A la naturalesa, no li
agrada ................ .
3. El sol està malhumorat
perquè
4. La meva bicicleta està encantada perq uè ...... .. .
5. El còdol està trist ..... .

1. Les estrelles es van negar
a
....................... .
2. La voravia del meu carrer
està considerant ...... .
3. Les finestres de casa discuteixen ................ .
4. La pilota de futbol va tenir la impressió que.. .
5. La salsitxa va dir a la
mostassa: ".............. .

I

";

[Vegeu les entrades: "Metàfora" d'aquest Manual; "Pensaments, coses/pensaments"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica; "Sentiments, tenir i mostrar" de Recerca

Filosòfica. ]

RI.7 EXERCICI: Text per raonar
Un matí, la Pimi va baixar a esmorzar. La seva mare li va donar una tassa de llet. La
Pimi va agafar la cullera i es va posar a remenar la llet sense prendre-se-la.
Al cap d'una estona, la Mireia es va asseure a taula. La seva mare també li va posar al
davant una tassa de llet.
La ~imi va tastar la llet i va fer una ganyota.
_" ¡Es freda! -va dir-o Mireia, ¿no és freda també la teva llet?"
La Mireia va dir:
-"No, és calenta."
-"¿Calenta o tebiona?", va preguntar la Pimi.
-"Bé, potser sí que és tebiona", va contestar la Mireia.
-"¡Ah -va dir la Pimi-, d'això, jo en dic 'freda'!"
-"Pimi -va dir la Mireia-, a tu t'han posat la llet molt abans que a mi. No m'estranya
que la teva sigui més freda que la meva. La meva potser no és ben calenta, però és més
calenta que la teva."
_" A tothom, li donen la llet calenta menys a mi", va dir la Pimi.

1. Comprensió lectora
Llegeix els enunciats següents sobre la historieta, i classifica'ls.
Ha de ser correcte
=C
Probablement correcte
= PrC
Ha de ser incorrecte
=I
Probablement incorrecte
= PrI
No ho puc dir
= No sé
C

PrC

I

PrI

No
sé

1. La Mireia era a taula abans que la Pimi.
2. La Mireia va començar a prendre la llet
abans que la Pimi.
3. La Mireia va començar a remenar la tassa
abans que la Pimi.
4. La Mireia es va posar sucre a la llet.
5. A la Pimi, no li agrada la llet.
6. La llet de la Pimi es va refredar més
de pressa que la de la Mireia.
7. Només a la Mireia, li van donar llet
calenta
8. La llet es conserva calenta més estona
en el pot del foc que no pas a la tassa.
9. La Miranda prefereix la llet tebiona a
la llet calenta.
10. A algunes persones, els agrada la llet
freda.
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Il. Capgirar comparacions
1. Si la llet de la Pimi és mésfreda que la de la Mireia, aleshores la llet de la
Mireia és ....... que la de la Pimi.
2. Si la Mireia és més alta que la Pimi, aleshores la Pimi ha de ser ........... .. que la
Mireia.
3. Si la Mireia va dos cursos més endavant que la Pimi, aleshores la Pimi ha
d'anar ............... que la Mireia.
4. Si la Mireia s'està a l'esquerra de la Pimi, aleshores la Pimi s'està a ............. .
de la Mireia.
5. Si la Pimi gasta unes sabates més petites que la Mireia, aleshores la Mireia ha
de gastar unes sabates ......... que la Pimi.
III. Diferències de tipus i de grau
1. ¿Podria ser que la meitat de la llet de la tassa fos freda i l'altra meitat calenta?
2. ¿Podria ser que tota la llet de la tassa fos freda i calenta alhora?
3. Quan la Mireia va rebre la seva tassa de llet, ¿la llet era més calenta que la de
la Pimi en aquell moment?
4. Quan la Mireia va rebre la seva tassa de llet, ¿la llet era més calenta que la llet
de la Pimi quan aquesta la va rebre?
5. ¿Podia ser que la llet de la Mireia fos freda?
6. Si es diu que una cosa és "tebiona", ¿significa que és calenta o freda?
7. Si es diu que una cosa és "tebiona", ¿significa que és mig calenta i mig freda?
8. ¿Podria ser que, à la Mireia, li haguessin donat més llet que a la Pimi?
9. ¿Ho diem mai, que el temps és "tebi"? Si no, ¿per què no?
10. Si només tinguéssim les paraules "glaçat" i "cremant", ¿ens en sortiríem bé
sense paraules com "fresc", "fred" i "calent"?
[1 L Mira de recollir tants termes com puguis que expressin diferents graus
d'escalfor o de fredor. Després, organitza'ls en una escala, de més a menys.]
N.Presa deposició improvitzada
1. La Pimi afirma que a tothom li donen la llet calenta, menys a ella. ¿És veritat
això? ¿Fa ben fet la Pimi de dir una cosa que no és veritat?
2. La Pimi aÍrrma que, d'allò que els altres en diuen "tebi", ella en diu "fred".¿Fa
ben fet la Pimi de fer això?
[Vegeu les entrades: "Raonaments", "Comparacions" d'aquest Manual; "Diferències"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
Rl.8 EXERCICI: Lectura d'una faula
Un viatger va arribar a un camp d'herba preciós.
Era verd i acollidor.
S'estenia quilòmetres i quilòmetres.
"És ben estrany", es va dir l'home.
"¡No hi ha cap camí enlloc! ¡No sembla
que hi passi mai ningú per aquí!"
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Llavors va notar que cada bri d'herba
era molt afinaL
Se'n va anar dient només: "Estic segur
que es deuen poder prendre altres direccions."
(Adaptat de Stephen Crane)
Els enunciats següents fan referència a la història que acabes de llegir. ¿Com els
classificaries?
Correcte
Probablement correcte
Equivocat
Probablement equivocat
No ho puc dir

=C
= PrC
=E
=PrE
= No sé
C

PrC

E

PrE

No
sé

1. L'home estava molt cansat i volia
reposar.
2. L'herba acabava de ser segada.
3. L'home no va veure els camins, però hi
eren.
4. Algú havia afinat cada bri d'herba.
5. A l'home, no el preocupava de punxar-se
els peus.
6. A partir del que va fer l'home, podem
dir per què no hi havia camins.
[Vegeu les entrades: "Faula" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

Rl.9 EXERCICI: Lectura d'una faula
El vent i el sol estaven discutint. Cadascun d'ells assegurava que era el més fort.
Llavors van veure un home que baixava per un carrer molt llarg.
_ "Si ets tan fort -va dir el sol al vent-, fes que aquell home es tregui l'abric."
El vent va bufar i bufar, però l'home, que s'esforçava per aguantar-se dret, s'anava
apretant més i més l'abric contra el cos.
Finalment, el vent es va rendir.
_ "Ara et toca a tu", va dir al sol.
El sol va girar els raigs calents cap a l'home.
_ "¡Quin dia tan calent que s'ha posat a fer de cop", es va dir l'home. I es va treure
l'abric.
(Adaptat d'Isop)
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Els enunciats següents fan referència a la història que acabes de llegir. ¿Com els
classificaries?
Correcte
Probablement correcte
Equivocat
Probablement equivocat
No ho puc dir

=C
=PrC
=E
=PrE
=No sé

C

PrC

E

PrE

No
sé

1. Abans de començar la discussió, el vent
i el sol eren amics.
2. L'home s'oposava al vent.
3. A l'home, li agradava més el vent que
no pas el sol.
4. El vent i el sol van acordar d'actuar per
torns.
.
. 5. El sol va ser més amable que el vent.
6. El vent va guanyar la discussió.
[Vegeu les entrades: "Faula" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

RI.IO EXERCICI: Lectura d'una paràbola

/

Una família s'havia enfadat amb un gat que vivia amb ells.
El gat sempre estava caçant ocells, però no es preocupava gens de caçar rates.
Un dia, un rat-penat es va ficar a la casa. El gat es va estar una estona mirant com
volava. Llavors, el gat es va dir: "¡No puc guanyar! Si no el persegueixo, diran que és
una rata voladora. I si l'empaito i el caço, ¡segur que diran que és un ocell!"
(Adaptat de Lord Kames)
Els enunciats següents fan referència a la història que acabes de llegir. ¿Com els
classificaries?
Correcte
Probablement correcte
Equivocat
Probablement equivocat
No ho puc dir

=C
=PrC
=E
=PrE
=No sé
C

1. El gat s'havia engreixat molt de tant
menjar ocells.
2. El gat s'estimava més menjar ocells que
menjar rates.
3. La fanu1ia estimava el gat, tot i estar
enfadada amb ell.
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PrC

E

PrE

No
sé

4. El gat va pensar que, si volia, podria
caçar el rat-penat
5. El gat intenta prendre una decisió, i es
pregunta què passarà si fa això o si fa
allò.
6. La família pensava que els ocells eren
bons i les rates eren dolentes.
7. El gat va notar que la famI1ia no li
tenia confiança.
[Vegeu les entrades: "Paràbola" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

R 1.11 EXERCICI: Analogies amb coses i propietats de coses
Cada cosa té una colla de trets o propietats. Per exemple, el cel és blau, l'herba és
verda, la bandera catalana és vermella i groga. (Això no significa que tots els cels siguin
blaus: a vegades poden ser vennells, grisos, etc. L'herba també pot ser blava o marró,
etc. Però els cels són típicament blaus i l'herba és típicament verda.)
. En aquest exercici, has de mostrar que la relació entre una cosa i la seva propietat
principal és semblant a la relació entre una altra cosa i la seva propietat principal. Per
exemple: foc és a calent com gel és a fred.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

neu és a blanca
pluja és a molla
sucre és a dolç
pilota és a rodona
plom és a pesat
crit és a fon
any és a llarg
riu és a discórrer
submarí és a immersió
deu duros és a moneda

com
com
com
com
com
com
com
com
com
com

foc és a .......................
pols és a .......................
sal és a ........................
torró és a ........................
hidrogen és a ..................
murmuri és a ..................
segon és a ......................
bassa és a .....................
bot salvavides és a ...........
mil pessetes és a .............

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

R 1.12 EXERCICI: Analogies amb oposicions
En aquest cas, les relacions que es comparen són relacions d'oposició o contrast. Per
exemple: so és a silenci com moll és a sec.
l. Ajudar és a perjudicar

2. Donar és a rebre
3. Guardar és a gastar
4. Surar és a enfonsar
5. Audaç és a tímid
6. Feliç és a desgraciat
7. Net és a brut
8. Triomfar és a fracassar
9. Salvatge és a domesticat
10. Sempre és a mai

com
com
com
com
com
com
com
com
com
com

prestar suport és a .........
estar d'acord és a ..........
trobar és a .................
romandre és a ...............
estrident és a ..............
calent és a .................
just és a ...................
guanyar és a ............. '"
fort és a .....................
quelcom és a ................

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Contraris" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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RI.I3 EXERCICI: Analogies amb causes i efectes

Observem que algunes coses causen o produeixen altres coses. Quan una cosa passa,
generalment provoca que passi una altra cosa. Les analogies següents suggereixen que,
en cada cas, hi ha tina semblança entre els dos elements causadors.
Per exemple:
com manca d'aigua és a sequera
ruixat és a inundació
com pluja és a bassals
neu és a nevassos
1. U sar un pinzell és a pintar

com

usar un violí és a .....

2. Deixar caure un ou és a ou trencat

com

llançar un roc a una finestra és a .....

3. Manellejar és a clavar un clau

com

serrar és a ........... .

4. Córrer és a sentir-se cansat

com

reposar és a sentir-se ....

5. Perseguir és a capturar

com

buscar és a............ .

6. Barrejar vermell i groc és a taronja

com

barrejar blau i groc és a ..... .

7. Benzina és a motors d'automòbil

com

......... és als animals.

8. Fer de pagès és a collita

com

fer de fuster és a... .. .

9. Somiar és a somnis

com

.......... és a pensaments.

com

.............. és a enemic.

10. Apreciar és a amic

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Causa" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
RI.I4 EXERCICI: Analogies amb accions correctores

Sovint actuem per corregir coses que han anat malament, o bé per millorar les coses.
Podem comparar aquestes accions correctores de diverses maneres, com ara:
policia és a delicte
llei és a injustícia

com
com

1. Aire acondicionat és a calor
com
2. Son és a fatiga
com
3. Dentista és a mal de queixal
com
4. Els que netegen sanitaris
són a la porqueria
com
5. Distribució d'aliments és a fam
com

metge és a afecció
medecina és a malaltia
forn és a ............ .
aspirina és a ........ .
............ mal d'estómac.
els escombriaires són a ...... .
distribució de ............. és a l'atur.

[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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RI.IS EXERCICI: Analogies a la gramàtica
I. Les analogies següents tenen relació amb les formes verbals de l'infinitiu i del
participi passat. Si l'analogia és bona, afegeix-hi la paraula que falta. Si l'analogia no és
bona, marca-la amb una X, i digues on rau la incorrecció.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
O'

b'

h.
1.

J.

k.
1.

m.
n.

o.
p.

tenir és a tingut com dir és a ............... ·.···········
viure és a viscut com escriure és a ...................... .
mostrar és a mostrat com cantar és a .................... ··
ferir és aferit com complir és a ................ ········· .
veure és a vist com beure és a ........................... .
respondre és a respost com fondre és a ................. ···
vendre és a venut com encendre és a ...................... .
merèixer és a merescut com conèixer és a ................. .
voler és a volgut com valer és a ......................... .
morir és a mort com imprimir és a ........................ .
moure és a mogut com cloure és a ................ ··········
empènyer és a empès com atènyer és a ..................... .
romandre és a romàs com ofendre és a ..................... .
moldre és a mòlt com resoldre és a ....................... .
entendre és a haver entès com prendre és a ................ .
pensar és a haver pensat com estar és a .................. .

11. Les analogies següents tenen relació amb els presents: d'indicatiu i de subjuntiu. Si
l'analogia és bona, afegeix-hi la paraula que falta. Si l'analogia no és bona, marca-la amb
una X, i digues on rau la incorrecció.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.

J.

valdre és a valgui com caldre és a ....................... .
comparèixer és a comparegui com conèixer és a ............ .
rebre és a reps com decebre és a ......................... .
poder és a puc com voler és a ................ ·············
cabre és a càpiga com concebre és a ...................... .
pudir és a puts comfugir és a............................ .
cosir és a cuses com tossir és a ......................... .
collir és a culls com obrir és a ......................... .
mentir és a menteixi com venir és a ...................... .
vendre és a venc comprendre és a ................. ········

[Vegeu les entrades "Gramàtica", "Analogia", "Oracions", "Relacions i llenguatge" a
l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manua1.]

Rl.16 EXERCICI: Ambigüitat
¿ Quina oració pot ser llegida en dos sentits diferents, i quina, només en un sentit? Si la
resposta és "en dos sentits", ¿quins són aquests dos sentits?
DOS UN
1. La dona es va donar un cop al cap molt fort amb la
porta. I el seu home la va fer tancar per sempre.
2. La denúncia del policia va facilitar la resolució
del cas.
3. Les onades han arrossegat un bus fins a la platja.
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4. Hem anat a demanar diners a tots els bancs de la
Rambla.
5. Van venir els tres inspectors. Tenien un cap molt
desagradable.
6. Com que no teníem res per fer, ens en vam anar a
casa.
7. Jo t'acompanyaré, però la tomada la faràs tot sol.
8. Es va fer servir un cafè amb llet al banc, perquè
l'advocat li va dir que s'ho havia de prendre tot al
peu de la lletra.
9. El jutge va pensar que aquella falta no era
mereixedora de penal.
10. Els nostres fills tenen dos gossos. El gran és
molt obedient
11. Aquesta esfera ha perdut les xifres i les busques
d'una manera ben estranya
12. El mestre diu que els alumnes soniran de classe
després de tocar el timbre.
13. Soldats ens van tomar els anells.
14. Pobres com érem, els dies de festa ens reuníem i
fèiem volar coloms.
15. Jo només he heretat dues coses: l'agilitat del pare
i la cabellera de la mare.
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" d'aquest Manual i deRecerca Filosòfica. ]
Rl.17 EXERCICI: Ambigüitat

¿Quina de les oracions següents conté ambigüitat? Si en trobes alguna, digues en què
consisteix.
1.

Victò~a:

"Nie, ¿que no vols jugar mai més?"
Nic: "Es clar que sÍ. ¿Per què et penses que tinc les cartes a la mà?"
Victòria: "¡Apa, doncs, juga d'un cop!"

2. Tomi: "¿Què hi havia avui, al correu, pare?"
Pare: "Mitja dotzena de cartes."
Tomi: "¿Eren totes del mateix coll?"
3. Isabel: "En Bernat se n'ha anat tot sol a la platja a prendre uns quants apunts."
Robert: "Francament, no sé qui trobarà allà que doni conferències a aquesta
hora."
4. Gerard: "M'agraden les festes."
Catí: "Això és bo, perquè avui ens visitarà l'alcalde i diu que sempre fa moltes
festes als nens."
5. Ricard: "¡Noi, quina calor que fa avui!"
Joana: "¡Diga'm-ho, a mi!"
6. Xita:" ¿No et van impressionar els bons resultats de la nostra classe a final de
curs?"
Victòria: "Sí, i també em van impressionar els 10 que s'ho van deixar a mig curs."
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7. Tomi: "Si fos de tu, no encendria aquest petard."
Nic: "¡Mira qui parla!"
8. Conductor detingut: "Ai gent, ¡jjjo no'stic pas sota l'afluència del cccohol!"
Policia: "¡Ho pots ben dir tu, això!"
9. Anunci: "El temps present és el millor per un present com El Temps. "
I O. Acusat (a la sala del judici): "¿Ja ha pronunciat la meva sentència el jutge?"
Guàrdia: "¿Què passa? ¿Que no et veus en corde parlar tu mateix?"
11. Criminal: "Senyor Jutge, no em condemni a mon. i Només tinc trenta anys!"
Jutge: "Això és el que jo dic: j només trenta anys!"
I 2. Anunci al diari: "Necessito venedors de llibres independents i agressius."
[Vegeu l'enrrada "Ambigüitat" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]

R 1.18 EXERCICI: Discussió de problemes de raonament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hi ha tigres. ¿Se'n desprèn que hi ha lliris tigrats?
Hi ha persones. ¿Se'n desprèn que hi ha persones fortes?
Hi ha gats. ¿Se'n desprèn que no hi ha gats amb els ulls blaus?
Hi ha ocells. ¿Se'n desprèn que tots els ocells volen?
No hi ha cavalls amb banyes. ¿Se'n desprèn que no hi ha unicorns?
Hi ha triangles. ¿Se'n desprèn que tots tenen tres angles?
Hi ha capitans. ¿Se'n desprèn que hi ha capitans de barcos?
Molta gent és rica. ¿Se'n desprèn que hi ha poca gent que és pobra?
Hi ha gotes de pluja. ¿Se'n desprèn que són humides?
Hi ha caramels. ¿Se'n desprèn "que hi ha mel?

[Vegeu l'enrrada "Raonaments" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. J

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
Rl.2:
La relació temporal entre ahir i avui és exactament la mateixa que la relació temporal
entre avui i demà Una altra manera de dir-ho seria: avui ve després d'ahir de la mateixa
manera que demà vindrà després d'avui.

Rl.9:
Punt 5: "Amable" té aquí un significat molt ampli. Vol dir alhora "plaent" i "suau".]
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CAPÍTOL SET

Episodi 1 (pàgs. 52-54)
Regles de llibertat
Els pares de la Pimi i la Mireia han de sortir a la tarda. La mare de la Pimi els diu que
no deixin entrar ningú. "¡Aquesta és una regla que no heu d'incomplir!", afegeix.
La Pimi està al.lucinada i afinna que ella i la Mireia són "lliures". Sembla que cregui
que les regles familiars ja no s'apliquen i que "tot és possible". En aquell moment, la
Isabel i la Cuca truquen a la porta La Pimi i la Mireia discuteixen si les regles s'apliquen
a la gent que coneixen.
Al final de l'episodi, la Pimi s'està asseguda a terra del guarda-roba de la mare,
rondinant interiorment: "¡Aquest és l'únic lloc on puc ser lliure i puc ser jo mateixa!"
En parlar de les regles, l'episodi passa per una sèrie de fases . A la primera fase, la
mar~ els diu solemnement que la seva regla no s'ha d'incomplir. A la resta de l'episodi,
és evident que la Pimi creu que, quan els pares són fora, les regles queden completament
en suspens. Quan la Isabel i la Cuca truquen a la porta, la Mireia parla en nom de la mare
i insisteix a dir que la regla és inflexible. La Pimi ja no afmna que la regla ha quedat en
suspens. El que ara sosté és que la mare no volia pas dir que la regla s'aplicava als seus
amics.

¿Què són les regles?
Pots començar la discussió d'aquest episodi tot preguntant als alumnes què pensen que
és una regla. Alguns potser veuen les regles com a ordres o imperatius. D'altres les
poden veure com a orientacions. I encara d'altres poden veure les regles com a
prohibicions. A mesura que la discussió avanci, potser s'arribarà a un consens sobre la
manera de funcionar de les regles. Per exemple, els alumnes potser arribaran a veure
algunes regles com a necessàries per a la protecció de la gent. (Les regles de trànsit en
són un exemple.) Els alumnes poden acordar que grups de gent amb diferents objectius i
necessitats han d'elaborar projectes i plans que resultin mútuament convenients i que
siguin seguits voluntàriament per tots. Aquests plans també són regles. Pot ser que els
alumnes també concloguin que cada aspecte de la vida social és un tipus de joc i que,
perquè el joc continuï, els jugadors han d'acceptar certes regulacions. I uns altres nens
també poden veure les regles com un mitjà de preservar l'ordre social, perquèpot ser que
creguin que, sense regles, la gent es comportaria de manera salvatge i bàrbara. Fins i tot
poden arribar a sostenir que menar una vida d'acord amb les regles és el que distingeix
els éssers humans civilitzats dels animals.
La discussió a classe pot generar moltes altres interpretacions de les regles. Si els
alumnes no proposen fàcilment opinions o teories sobre les regles, estaria bé que, en lloc
d'interrogar- los sobre què pensen que són les regles, els interroguessis sobre regles que
ja els són familiars en la vida quotidiana. D'aquesta manera, obtindries una llista
d'exemples a la pissarra, que després podries passar a analitzar.
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Llibertat com a absència de regles
Tal com abans la Pimi dubtava de l'existència de relacions, perquè no les podria
percebre, ara també tendeix a dubtar de l'existència de regles, quan els seus pares -els
creadors de les regles- ja no són presents. Evidentement, la Pimi tendeix a pensar que tot
el que no és tangible és no-existent Ara bé, la Pimi va més enllà de simplement dubtar
que hi hagi regles. Veu les regles com a elements de coerció de la seva llibertat i celebra
entusiasmada la supressiÓ de les regles. "¡Som lliures!", "¡La casa és nostra!", "¡Tot és
possible!"
Per a la Pimi és evident que són els adults -que fan les regles- els que especifiquen
què és pennès i què és prohibit Suprimeix la restricció i la llibertat total esdevé un fet: tot
esdevé possible. Com que els pares de la Pimi no semblen gens opressius, fa estrany que
la Pimi parli d'aquesta manera quan ells marxen. Els pares de la Pimi sembla que tenen
molt bon caràcter i que són simpàtics, però són adults i saben coses que la Pimi no sap.
Ella sospita que ells tenen misteris perquè ella mateixa en té, de misteris. La millor
oportunitat per descobrir quins són aquests misteris es té quan els pares no hi són .

. LLibertat per ser un mateix
Com que la Pinú comparteix l'habitació amb la seva gennana, potser troba que té poca
intimitat. Ella potser pensa que volIa llibertat per ser ella mateixa, i no pas només per fer
bestieses.
La Pimi ha vist alguns dels vestits de la mare. Li semblen la mar d'interessants i es
pregunta com li quedarien, a ella. En cert sentit, doncs, per ser ella mateixa vol semblar la
seva mare.

La discreció de la ' Isabel
Pots preguntar també als alwnnes què en pensen, del comportament de la Isabel. Tan
bon punt sent que la Mireia i la Pimi discuteixen sobre la nonnativa familiar, decideix
d'anar- se'n. Per ser una persona jove, és molt discreta. Potser aquest és un altre signe de
la seva amistat amb la Pimi: no vol ocasionar problemes a la Pimi.

7.1.1 EXERCICI: "Amb"(p.52,2-3)
Els pares de la Pimi no volen que les filles els acompanyin, és a dir, que vagin "amb"
ells. La paraula "amb" es pot usar de moltes maneres, i cada ús diferent implica un
significat diferent
En l'exercici següent digues si penses que els sentits són iguals (I) o diferents (D) i, si
pots, explica per què:
I

1. "Si no estàs amb mi, estàs contra mi", va dir
l 'Heribert.
"Ai, Heribert -va replicar la Joana-, ¿amb què em
surts tu ara?"

2. "M'agraden els espaguetis amb salsa", va dir la
Irene.
"M'agraden els amics amb cotxe", va dir en Tram.

258

D

?

3. "Aquest ve amb mi", vaig dir.
"Amb ell ja hi som tots", va fer l'August.
4. "Voldria saberamh quins productes treballen", va
preguntar l'inspector.
"Li contestaré amb molt de gust", va dir l'amo.
5. En Jordi es va barallar amb la Clara.
En Jordi es va escriure amb la Lluïsa.
6. "Amb· això en tinc prou", va dir ell.
I amb això, va airibar l'autobús.
\

7. "Hi ha més refredats amb l'arribada de la
primavera", va dir el metge.
"Amb mi, no hi compti", va dir l'avi.
8. "Vam toparamb un altre cotxe", explicava
l'Enric.
"I ens vam rentar les ferides amb alcohol",
concloïa la Maria
[9. "¿Pren el cafè amb sucre o amb sense?", va
preguntar la mestressa
"Amb sense, però amb una mica de llet",
va contestar la visita.]

7.12 PLA DE DISCUSSIÓ: Regles
1.
2.
3.
4;
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(p. 52,9-10)

¿Què és una regla?
¿Totes les famílies tenen les mateixes regles?
¿Totes les regles familiars són fetes pels pares?
¿Els nens n'inventen mai, de regles?
¿Has jugat mai a algun joc en què tu t'hagis inventat les regles?
¿Hi ha regles que està bé d'incomplir?
¿Hi ha regles que et diuen que facis coses que ets incapaç de fer?
¿Les regles d'una família són les mateixes, tant si hi són els pares com si no?
¿Què els passa a les regles que no obeeix ningú?
¿Té cada regla una bona raó?

[Vegeu l'entrada "Regla" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

7.1.3 EXERCICI: Regles (p. 52,9- 10)
¿Estàs d'acord (A) o estàs en desacord (O) amb els enunciats següents? Digues per
què sí, o per què no.
?
A
D
1. Totes les fann1ies tenen les mateixes regles.
2. Els pares són els únics que fan regles.
3. A vegades, els nens inventen regles.
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4. Només els pares poden fer complir les regles.
5. Mai no està bé d'incomplir una regla.
6. Encara que algú no estigui disposat a obeiruna
regla, la regla val per a ell exactament igual.
7. Quan algú és incapaç d'obeir una regla, la
regla no val per a ell.
8. Les regles familiars són les mateixes, tant si hi
són els adults com si no.
9. Algunes regles ens són imposades per altres persones.
10. Nosaltres inventem algunes regles i les imposem
als altres.
11. Nosaltres inventem algunes regles i ens les imposem,
a nosaltres mateixos.
12. Algunes regles són inventades per altres, però
nosaltres les acceptem i ens les imposem, a nosaltres
mateixos.
[Vegeu l'entrada "Regla" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Re.eerca Filosòfica. ]
7.1.4 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Tenen excepcions les regles?
(p. 52,9-10)

1. En Joan s'ha despertat al matí amb un constipat molt fort. ¿Ha d'anar a l'escola?
2. En Tomàs ha d'anar a dormir cada dia a les 9 del vespre, però a la televisió fan
La Guerra de les Galàxies de dos quarts de vuit a dos quarts de deu del vespre.
¿Es pot quedar llevat fins a dos quarts de deu?
3. La Susanna fa règim. ¿Pot menjar pastís i gelat pel seu aniversari?
4. El Sr. Coll condueix per una autopista ben buida. ¿Pot anar 30 kms. per hora per
sobre del límit permès?
5. El carretó dels gelats és a fora, i el pare de la Maria ha deixat una mica de canvi a
sobre la taula. ¿La Maria pot agafar els diners sense permís?
6. La mare de la Maria ha deixat una capsa de galetes a sobre la taula. A la tarda
tindran visites, i la mare li ha dit que no toqui les galetes. ¿En pot menjar la
Maria?
7. La Joana té molt mal de queixal. ¿La Sònia li pot donar un medicament?
8. La tia Rita ha tingut un nen i li vol pintar l'habitació de color rosa. ¿Ho pot fer, si
el rosa és color de nenes?
9. Si treus un 10 a l'examen perquè has copiat i ningú no ho descobreix, ¿compta
aquest lO?
10.· ¿Pots anar inventant regles noves mentre jugues a peu coix?
Il. ¿Et pots inventar una manera nova de jugar a tocar i parar?
12. ¿Pots passar de la ratlla quan pintes els dibuixos del quadern?
13. ¿S'ha d'assemblar a alguna cosa una empremta digital?
14. ¿Pots escriure el teu nom d'una altra manera?
15. ¿Pots jugar a futbol amb 6 jugadors?

[Vegeu l'entrada "Excepcions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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7.15 PLA DE DISCUSSIÓ: Llibertat

(p. 52,16)

1. ¿Què et sembla que vol dir la Pinú quan crida "i Som lliures! "?
2. ¿Som lliures quan no hi ha ningú per sobre nosrre que ens digui com hem de
viure?
3. ¿Som lliures quan ens hem d'inventar les nosrres pròpies regles en comptes de
trobar-nos-les fetes?
4. ¿Són lliures la Pinú i la Mireia quan els seus pares marxen?
5. ¿Som lliures quan res no ens impedeix de fer el que volem fer?
6. ¿Som lliures quan no hi ha ningú que impedeixi que ens fem mal nosalrres
mateixos?
7. ¿Seríem lliures si no hi haguessin lleis per impedir que els alrres ens fessin mal?
8. ¿Seríem lliures si les lleis només s'apliquessin a uns quants i no a tots?
9. Si tu fossis l'única persona del món, ¿podries viure sense regles?
10. ¿Un gran nombre de persones poden viure juntes en el món sense cap regla?
[Vegeu l'enrrada "Llibertat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

7.1.6 EXERCICI: Llibertat

(p. 52,16)

¿Estàs d'acord (A) o estàs en desacord (D) amb els enunciats següents? Digues per
què sí, o per què no.
?
D
A
1. Som lliures si ningú no ens diu com hem de viure.
2. Som lliures si inventem i seguim les nostres pròpies
regles sobre la manera de viure.
3. Som lliures quan res no s'interposa en el nosrre camí.
4. Som lliures si pensem que som lliures.
5. Som lliures quan podem fer el que creiex:n millor.
6. Som lliures si tenim salut
7. Som lliures si som intel.ligents.
8. Només som lliures quan tothom és lliure.
9. Som lliures si som nosaltres mateixos.
10. Som lliures quan es combinen tots els enunciats
anteriors.
[Vegeu l'enrrada "Llibertat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

7.1.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Regles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(p. 52,18)

¿Per què no hi ha cap regla que prohibeixi volar per la sala d'estar?
¿Hi pot haver una regla que prohibeixi esternudar quan s'està constipat?
¿Necessitem una regla que ens faci respirar?
¿·Per què no hi ha cap regla que prohibeixi esmorzar?
¿Quan necessitem una regla per passar-nos-ho bé en una festa d'aniversari?
¿Hi hauria d'haver regles sobre la neteja de la teva habitació?
¿Necessites regles sobre com gastar els diners que et donen a casa?

[Vegeu l'enrrada "Regla, regles/llibertat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
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7.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Uiures
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
[10.
Il.
12.
13.
14.
15.

(p. 52,20)

¿Ets lliure de fer-te un petó al colze? .
Hi ha espectacles que tenen l'entrada lliure. ¿Què vol dir això?
¿És lliure l'aire? ¿I l'aire lliure?
¿Hi ha alumnes lliures?
¿Ets lliure de fer-te futbolista professional?
¿Ets lliure d'esdevenir President del Govern?
¿Ets lliure de .no fer els deures?
¿Ets lliure de deixar de menjar?
¿Ets lliure d'atracar un banc? .
¿Hi ha versos lliures?
¿Hi ha traduccions més lliures que altres?
¿De què juga el futbolista que fa "de lliure"?
¿;s ven lliurement de tot en el lliure comerç?
¿;s necessàriament lliure un lliure pensador?
¿Es lliure la imaginació?]

[Vegeu l'entrada "Llibertat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

7.1.9 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Totéspossible? (p.52,21)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Podria ser que el sol es convertís en la lluna?
¿Podria ser que un triangle es convems en rectangle?
¿Podria ser que una noia esdevingués President del Govern?
.
¿Podria ser que algú nascut en un altre país esdevingués President del Govern?
¿Podria ser que totes les estrelles s'apaguessin?
¿Podria ser que la terra es tornés plana?
¿Podria ser que la nit es convertís en dia?·
¿Podria ser que 2 i 2 fessin 3?
9. ¿Podria ser que una persona es pogués tornar invisible?
10. ¿Podria ser que el sol desaparegués?
[Vegeu l'entrada "Possible, el que és possible" en els Índ~x"S. Temàtics d'Exercicis
..
d'aquest Manual i de Recérca Filos6fica. ]

7.1.10 EXERCICI: ·Escriure sobre la Pioú vestida amb roba de la seva mare
(p. 53,2-3)

lmagina't que va passar el següent:
La Pimi es posa el vestit de festa de la mare, el negre cenyit i llarg fins als peus, i es
queda. davant el mirall, men~ s'exclama, admirada, en veu alta.
La Mireia diu:
_ "Tagrada vestir-te d'aquesta manera només per poder ser com més diferent millor de
.
com realment ets."
.
. La Pimi replica:
_ "AiXí és com sóc realment"
~n

que.

dues o tres oracions, digues si estàs d'acord amb la Mireia o amb la Pimi, i per

[Vegeu les entrades: "Identitat personal" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Autoconeixement", "Vestits" de Recerca Filosòfica.]
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7.1.11 EXERCICI: Manllevartennesperfermetàfores (p.53,4)
Molt sovint, l'ús d'una metàfora representa que es ma.nJleva una paraula d'un ús
familiar i que se li dóna un ús semblant però menys habitual. (La Pimi no desapareixerà
pas literalment quan sigui dins del vestit, però la Mireia manlleva la paraula
"desaparèixer" per descriure el que passarà.)
Per exemple, podem usar l'expressió "el cor de la qüestió" o ens podem referir a "l'ull
de l'huracà". En casos com aquests, manllevem les paraules "cor" i "ull" del context
familiar del cos humà, i les apliquem a altres situacions.
Ara bé, a vegades la paraula o l'expressió no són manllevades, perquè s'apliquen tan
literalment bé en una situació com en l'altra. Per exemple, "la boca del canó" o "el coll de
l'ampolla". Els canons i les ampolles tenen boca i coll tal com també en tenen les
persones, i aquestes paraules no es manlleven ni en un cas ni en l'altre.
En les oracions següents, digues si els termes subratllats són manllevats (M) o no
(NM).

M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NM

?

Els muntanyencs van escalar la cara nord.
Aquest tros de carn fa mala cara.
Fer-se soci de l'hospital costa un ronyó.
El cor bomba sang per a tot el cos.
Va veure directament de laboca de l'ampolla.
L'edifici de l'ajuntament té dues ales noves.
Amb la llengua es tocava el cel de la boca.
Va picar a terra amb el taló de la sabata.
El cel està trist.
La mar està rranquil.la.
Van tenir una conversasuau.
Era un dia molt agradable.
Li cal airejqr els seus coneixements.
Tenia un caminarmoltfimbradís.
La bandera onejava orgullosa.

[Vegeu les entrades: "Metafòra" (especialment l'exercici 2.3.4) d'aquest Manual;
"Pensaments, coses/pensaments" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

7.1.12 EXERCICI: Expressions metafòriques

(p. 53,4)

I.Tria la paraula de la columna de la dreta que et sembli que encaixa millor en els espais
de les oracions següents:
1. "Té molt ..... per a les joies falses."
2. "Aquesta porta necessita una ..... de pinlÚra."
3~ "Posa'm-hi un ..... de gasosa."
4. "Aquest compàs té una ..... trencada"
5. "Aquest, amb la ..... ja paga."

dit .
cama
ull
cara
mà

Il. Tria la paraula de la columna de la dreta que et sembli que encaixa millor en els
espais de les oracions següents:
.
1. "Com que és tan ..... , ningú no vol sortir amb ell." gat
camell
2. "Cada dissabte fa el mateix i agafa un ...... "
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3. "Ell és més ..... que la seva gennana."
4. "El van detenir ahir: diu que és un ...... "
5. "Està com una ..... ,segons diuen tots."

cabra
gallina
rata

III. Totes les expressions següents usen termes d'anatomia. ¿Què signifiquen
aquestes expressions?
tenir molta barra
posar els peus a la galleda
tenir mà esquerra
no trencar-s'hi cap os
tenir un os bertran
deixar-hi les dents
. tenir la llengua llarga
ser del morro fon
estar lligat de mans i peus
tenir bon cor
costar un ronyó
ser un cap-gros

amagar el cap sota l'ala
picar-s'hi els dits
ser un panxacontent
entrar amb el peu esquerre
anar amb el front ben alt
xerrar pels colzes
ser un galtes
no veure's-hi de cap ull
tenir els dits llargs
tenir bon ull
tenir-hi la mà trencada
tenir un fetge com un guardarobes

[Vegeu l'entrada "Metàfora" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual. i
7.1.13 EXERC/C/: Tautologies (p. 53,13)

La Mireia diu: "Les regles són les regles." Heus aquí un exemple de tautologia.
Nonnalment, una tautologia és un enunciat buit perquè diu que una cosa és ella mateixa. .
Ocasionalment, però, les tautologies són significatives. Quan la Mireia diu "Les regles
són les regles", ben segur que vol dir que les regles no s'han d'incomplir. O si algú diu
"El negoci és el negoci", segurament vol dir que la consideració i la generositat estan
desplaçades en el món dels negocis.
Les expressions següents són tautologies o quasi-tautologies. Digues què et sembla
que signifiquen. (Si et sembla que no signifiquen res, digues-ho també. I si et sembla que
no són tautologies, també digues-ho.)
1.
2.
3.
4.

"Els nois seran nois."
"Res no progressa com el progrés."
"Tot és alguna cosa."
"La història només és història."
"Totes les persones són éssers humans."
[6. "El Barça és el Barça."
7. "¡Barça, Barça!"
8. "El Barça és el Futbol Club Barcelona."]

s.

[Vegeu l'entrada "Tautologies" a l'Índex Temàtic d'Exercicis de Recerca Filosòfica . ]
7.1.14 EXERCICI: Amagatalls . (p. 53,23 - 54,2)

L'amagatall de la Pimi -allà .on va quan vol estar sola amb els pensaments- és el
guarda-roba de la mare.
Digues, amb una sola oració, quin és el teu amagatall preferit o el que t'agradaria de
tenir per poder-hi estar soVa.
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Quan tothom hagi escrit la seva oració, recull-les i aplega-les en un poema conjunt.
[Vegeu l'entrada "Secrets" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
7.1.15 EXERCICI: Escrit de nevera

(p. 53,23 - 54,2)

Agafa un tros de paper en blanc i posa'l dins d'una gerra. Tapa la gerra hermèticament.
Posa la gerra a la nevera, en una zona ben freda. Deixa-l'hi una setmana.
Després, agafa la gerra, i treu-ne el tros de paper. En aquell paper escriu una oració, en
primera persona, en què el tros de paper expliqui què va sentir passant una setmana a la
nevera.
(Vegeu l'entrada "Pensaments, coses/pensaments" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. l

Episodi 2 (pàgs. 54-55)

Criatures misterioses
Segons la Pimi, tots els nens de la classe miraven d'endevinar-se la criatura misteriosa
els uns als altres. Com que la Isabel i la Pimi van poder veure que en Bernat tenia una
postal d'una girafa, la Pimi va concloure que la criatura misteriosa d'en Bernat havia de
ser una girafa. Abans (a 3, 12-27), la Pimí havia près el pèl a en Tomi amb l'unicorn. Ara
coneix la criatura misteriosa d'en Bernat. En aquests moments, ja té avantatge almenys
sobre dues persones de la classe. El que ella no vol que passi és que algú pugui descobrir
la identitat de la seva criatura misteriosa.
Estarà bé d'adonar-se que la Isabel actua de manera discreta Tal com abans no ha.
volgut que, per culpa seva, la Pimi tingués problemes amb la Mireia i amb els pares,
també ara li diu, a la Pimi, que ella no n'ha de fer res de la criatura misteriosa d'en
Bernat.
En aquest moment, a la Pimi, li ve de molt poc de no quedar atrapadaper la mateixa
xarxa amb què ella abans havia atrapat en Tomí. Havia suggerit a en Tomí que la seva
criatura fos un unicorn. En Nic comença a dir a la classe que la criatura de la Pimi és un
mamut. En Nic pensa que farà una broma a costa de la Pimi, perquè els mamuts estan
extingits; per un moment, però, la Pimi creu que ell sap realment la identitat de la seva
criatura misteriosa i té un bon espant.
Després, la Pimi reconeix a la Isabel que li havia semblat una broma descobrir el secret
d'en Bernat, però que, en canvi, no ho havia trobat gens graciós quan es va pensar que
en Nic havia descobert el seu. La Pimi no menciona la mala passada que havia fet a en
Tomi.
És obvi que la Pimi comença a aprendre alguns aspectes de la reciprocitat. Comença a
descobrir que les bromes que ella fa als altres no són tan agradables quan se li fan a ella.
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7.2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Prendre el pèl

(p. 55,8)

I. ¿Et pertoca a tu, potser,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

dir al mestre que en Jaume està copiant?
dir a la teva gennana que es renti les dents?
dir als teus pares que comencin a fer el sopar?
dir al mestre que ja has après a dividir?
_
dir a la teva gennana gran que no t'agrada el seu xicot?
dir a una noia que pari de mortificar el seu gos?
dir a una dona que pari de renyar el seu fill?
dir a un home que no fumi al cine?
dir al metge que no t'agrada la medecina?
dir a la teva mare que no et prendràs la medecina?

11. ¿Estaria bé que es prengués el pèl a aquesta gent?

1. En Joan és el millor jugador de l'equip; i falla un penal decisiu.
En Lluís, com sempre, treu la pitjor nota a l'examen de llengua.
3. En Josep regala al seu pare calb Ulia pinta sense pues.
4. Al germà petit de la Sònia, li surten els primers pèls del bigoti.
5. En Tomàs és l'únic nen de cinquè que esdevé oncle.
6. La Maria vol un tocadiscs per al seu aniversari i tu descobreixes que li han regalar
una màquina d'escriure.
7. En Bep fa jocs de mans amb ous frescos i n'hi cau un a la sabata.
8. La Mana està convençuda que li tocarà la loteria.
9. La Judit està convençuda que tindrà el paper principal a la represen ració de
- l'escola.
lO. A en Joan, li surt malament la innocentada i queda ben xop d'aigua _

-2.

[Vegeu l'entrada "Empipar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis de Recerca Filosòfica. I
7.2.2 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Et sembla que actualment existeix cap d'aquestes
coses? (p. 55,10-11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Animals prehistòrics
Nens que no han vist mai un aparell de televisió
Nens més forts que adults
Gossos més grans que cavalls
Nens més espavilats que els seus mestres
Nens més vells que els seus pares
Nens amb prou edat com per guiar cotxe
Sons que no es poden sentir
Gent que aconsella al President el que ha de fer

[Vegeu l'entrada "Existir" a l'Índex Temàtic d'ExerciCis d'aquest Manual.]
7.2.3 EXERCICI: ''Extingit''

(p.55,11)

Algunes coses (com ara els dinosauris) estan completament extingides. Però, hi ha
altres coses (p.e. els volcans), que, en alguns casos, estan extingides i en altres, no.
Classifica les coses següents en coses
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-

-

-

-

- -

. "que no han existit mai"
= Mai
"totalment extingides"
= Total
. "encara exis~nts"
=Avui
"només en alguns casos extingides" =Parcial
Mai

Total

Avui

Parcial?

1. . Cignoyes

2 . . Dracs
3. Romans
4 .. Unicorns
5. Búfals
6. Paons
7. Tigres amb les dents ratllades
8. Cotxes VW "Escarabat"
9. Follets
10. MeteOrs
[Vege~ l'entrada "existir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manua1.]

7.2.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Anticipar les conseqüències d'allò que fem (p. 55,1719)

1. Si, a una persona que s'ha estat negant, no se li fa la respiració artificial, ¿què és
probable que passi?
.
2. Si la gent aboca metzines en els rius i llacs, ¿què és probable que passi?
3. Si un mapa de carreteres no s'assembla al temtori del qual hauria de ser mapa,
¿què és probable que passi?
4. Si algú posa engrut en el seient d'un altre, ¿què és problable que passi?
5. Si algú va treient les potes d'una taula, d'una en una, ¿què .és probable que passi?
6. Si demà es un aia nonnal ~e classe, però tu dius al teu amic que demà no hi ha
classe, ¿què és probable que passi?
.
7. Si tu i els teus amics discutiu les vostres idees, ¿què és probable que passi?
8. Si tu i la teva fannlia discutiu les vostres idees, ¿què és probable que passi?
9. Si tu i els teus amics no discutiu les vostres idees, ¿què és probable que passi?
10. .Si tu i la teva família no discutiu les vostres idees, ¿què és probable que passi?
[Vegeu l'entrada "Conseqüències" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual
i de Recerca Filosòfica. ]
.
7.25 PLA DE DISCUSSIÓ: El tracte que donem als altres, ¿s'hauria d'assemblar al
que ens agradaria que ells ens donessin?
(p.55,17-19)

La Pimi fa una mala passada a en Tomi, en suggerir-li que triï l'unicorn com a criatura
misteriosa. Però s'esvera molt quan sembla que en Nic revelarà la identitat de la criatura
misteriosa d'ella. Potser això li haurà donat una lliçó. ¿L'apendrà gaire de pressa?
Imaginem-nos que la lliçó és que hauríem de tractar els altres tal com ens agradaria que
ells ens tractessin. ¿Hi ha cap circumstància que es pugui considerar una excepció per no
aplicar aquesta regla? ¿Es podria formular d'una altra manera la regla? Potser estaràs en
millors condicions per respondre aquestes preguntes si primer discuteixes el següent:
1. ¿Et tracten els altres tal com tu els tractes a ells?
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2. ¿Tractes els altres tal com ells et tracten a tu?
3. ¿Actues tal com hauries d'actuar?
4. ¿T'agradaria actuar tal com hauries d'actuar?
5. ¿T'agradaria actuar tal com t'agradaria que actuessin els altres?
6 . ¿Hauries d'actuar tal com haurien d'actuar els altres?
7. ¿Hauries d'actuar tal com t'agradaria que actuessin els altres?
8. ¿No hauries d'actuar tal com novoldrfes que actuessin els altres?
9. ¿No hauries d'actuar tal com no actuen els altres?
10. ¿No hauries d'actuar tal com no haurien d'actuar els altres?
11. ¿Quines de les fonnulacions següents prefereixes? (Posa-les per ordre de
preferència, si pots.)
a. Tracta els altres tal com ells et tracten .
b. No tractis els altres tal com ells et tracten.
c. No tractis els altres seguint fonnes que ells no fan servir per tractar-te.
d. Tracta els altres tal com t'agradaria que ells et tractessin.
e. No facis als altres el que no t'agradaria que ells et fessin a tu .
f. Tracta els altres tal com ells t'haurien de tractar.
g. No facis als altres el que t'agradaria de fer-los.
[Vegeu l'entrada "Posar-se en lloc d'un altre" en els Índexs Temàtics d 'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]

Episodi 3 (pàgs. 55-58)

Tipus de regles diferents
Abans de l'excursió al zoo, el Sr. Moliner i la classe tenen una discussió sobre les
regles. El Sr. Moliner està d'acord amb la Cati que les regles de l'escola i les regles del
zoo són diferents. També assenyala que moltes regles tant són vàlides per als adults com
per als nens, i dóna com a exemple les regles gramaticals.
La Joana suggereix que no existeix cap joc sense regles. Probablement sigui veritat,
però no se n'hauria de concloure que les regles són característiques definitòries dels jocs,
perquè els jocs no són les úniques coses que tenen regles.
Llavors, els nens de la classe donen exemples de regles en cadascuna de les àrees
acadèmiques que estudien a l'escola. La Pimi posa una objecció a l'exemple d'en Ricard.
Ella afmna que les regles ens diuen com hem d'actuar. L'exemple d'en Ricard, però, no
diu com s'ha d'actuar, sinó que simplement diu com actuen els números. I el Sr. Moliner
explica que la Pimi té raó i que el que en Ricard proposava no era una regla sinó un
principi d'aritmètica.

Regles i principis
La Xita considera la distinció entre regles i principis, i planteja la qüestió de què és el
que entra en joc en el cas de l'onografia De manera força sorprenem, el Sr. Moliner
. defuig la qüestió, potser perquè la distinció entre regles i principis no funciona. Per
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exemple, l'onografia és una disciplina alhora descriptiva i prescriptiva Els principis són
descriptius: són lleis que descriuen el comportament natUral o humà. Hi ha principis de
magnetisme i de combustió en la naturalesa, i segurament també hi ha principis del
comportament social, psicològic i lingüístic dels éssers humans. Quan aprenem
ortografia, seguim una pràctica de la nostra cultura, pràctica que és alhora descriptiva i
prescriptiva.
7.3.1 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿De qui és la regla?

(p. 56,3-4)

¿De qui és la regla?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No jugueu amb llumins.
No enraoneu durant el concert.
Els nens i les nenes faran torns per netejar la pissarra.
Els nens paren la taula.
No aneu a més de 80 kms. per hora.
No doneu menjar als animals.
Estima el proïsme com a tu mateix.
Tots els humans han estat creats iguals.
No digueu "vindre".
Travesseu només pels passos de vianants.

[Vegeu l'entrada "Regla" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
732 PLA DE DISCUSSIÓ: Raonament analògic i experiència quotidiana
(p. 56,9-11)

Sembla que la Joana ja ha estat alguna vegada en un zoo o bé ha llegit llibres sobre
zoos. En qualsevol cas, sap amb quina mena de cartells et trobes en els zoos. Basant-se
en la seva experiència anterior, és capaç de raonar, per analogia, com serà la futura
excursió al zoo. No en pot pas estar completament segura, és clar. Només en pot tenir
una cenesa aproximada. Però sembla suposar que si aquest zoo és com els altres -és a dir,
si tot és igual-, els cartells d'aquest zoo seran com els cartells dels altres zoos. El
raonament és analògic.
En els casos següents, ¿quina deu haver estat l'experiència anterior del parlant, que el
porta a fer el comentari que fa? ¿Com haurien de canviar les circumstàncies perquè el
ponessin a tenir expectatives diferents?
1. Dora: "He de tornar a llançar dos tirs lliures. Estic segura que no els encistellaré."
2. Miquel: "¡La ben necessitàvem aquesta pluja! Estic segur que la setmana vinent
l 'herba creixerà força."
3. Tània: "Estic segura que serà una festa d'aniversari molt bonica, amb un pastís de
pa de pessic amb nata, i nou candeles per bufar. "
4. Hilari: "Encara no he llegit Pimi, però he llegit molts altres llibres per a nens.
¿Per què Pimi ha de ser diferent dels altres?"
5. Martí: "Avui comença l'operació sonida d'aquest cap de setmana. Estic segur que
hi haurà molts mons."
6. Trini: "Si amb la pala enxarpo aquest mosquit, es morirà."
7. Linda: "¡L'any vinent faré cinquè! "
8. Boris: "Si llanço enlaire aquesta moneda, tard o d'hora sonirà cara."
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9. Natàlia: "Tard o d'hora el sol sortirà per l'oest. "
10. Cecília: "Quan sigui gran, em casaré i tindré tres fills, dues nenes i un nen."
[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
7 3 3 PLA DE DISCUSSIÓ: Viure amb regles i sense (p. 56,23)
1. La Joana diu "No existeix cap joc sense regles". ¿Té raó?
2. ¿Hi pot haver una família sense regles?
3. ¿Hi pot haver una escola sense regles?
4. ¿J:Ii pot haver una amistat sense regles?
5. ¿Es possible que hi hagi regles en una amistat, però que mai no s'explicitin?
6. ¿Pot ser que un país tingui regles però no lleis?
7. ¿Pot ser que un país tingui lleis però no regles?
8. Quan ets mal educat, ¿estàs incomplint alguna regla?
9. Quan fas una cosa mal feta., ¿estàs incomplint alguna regla?
10. Quan comets un delicte, ¿estàs incomplint alguna regla?
[Vegeu les entrades: "Regla", "Excepcions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
7.3.4 EXERCICI: Regles i principis

(p. 57,27 - 58,8)

El Sr. Moliner diu a en Ricard que el seu comentari no era una regla, sinó un principi.
Però el Sr. Moliner no exPlica la diferència que hi ha entre els dos termes.
Ara bé, la Pimi ja .ha suggerit quina podria ser la diferència: les regles ens diuen com
hauríem d'actuar, els principis ens diuen com passen, de fet, les coses.
Així, la gravitació és un principi de física. No diu a la gent com s'haurien de
comportar, sinó que forma part de la nostra comprensió general de com funcionen les
coses en el món. I un principi de matemàtiques forma part de la nostra comprensió
general de com funcionen les coses en matemàtiques.
Classifica els casos següents com a exemples de regles (R) o de principis (P).

R

P

1. Sr. Mir: "Pere, vull que cada vespre siguis al llit
a les nou en punt, ni un minut més tard."
2. Sr. Mir: "Per regla general, m~'n vaig a dormir cada
dia a dos quarts de dotze. "
3. Glòria: "¡Adéu globus! ¡L'he omplert amb hidrogen i
s 'ha trencat el m!"
4. Fred: "Aquest vaixell flota bé, tot i que va molt
carregat amb acer."
5. Guiu: "Aquest submarí baixa fins al fons del mar,
.
tot i que està ple d'aire."
6. Fina: "Quan nedis, respira per la boca."
7. Cinta: "De l'aigua en puc dir això: segur que és
humida."
8. Manuel: "Quan un número senar se suma a un altre ·
número senar, el resultat és un número parell. "
9. Laia: "Evita els corrents d'aire."
10. Carles: "Com més vius, més vell et fas."
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[Vegeu 1'entrada "Regla" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
7.3.5 EXERCICI: El joc de les connexions

(p. 57,28 - 58,2)

Primer se sorteja l'ordre en què actuaran els membres de la classe. (Es pot fer pel
sistema dels paperets doblegats que contenen tants números com membres té la classe.)
Després, es parteix la classe per la meitat, de manera que quedin dos equips iguals.
L'objectiu del joc és connectar els números que hi ha escrits a la pissarra. El primer
jugador, traça una línia que uneixi el número 1 amb el 2; el segon, la fa del' 2 al 3;
etcètera.
No es pot tocar cap línia, llevat de les línies que encerclen números que ja han quedat
units o bé la línia que encercla el número al qual cadascú va a parar.
Si toques qualsevol altra línia, no sumes cap punt. Si no toques cap línia, sumes un
punt. Guanya l'equip que té més punts. A la pissarra, els números es poden col.locar
així:

o
e

o
0)

9=:>

e

14

~

Q)

CD

®

Ci!:)

O

G

0

0
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Episodi '4 (pàgs. 58-62)

Inventar històries increïbles
Durant el viatge -força sotraguejat- amb autocar cap al zoo, els nens es queixen al Sr.
Moliner que necessiten fer pràctica d'inventar històries. Ell els proposa que passin
l'estona de l'autocar inventant les històries més increibles que es puguin imaginar.
Segurament que el que els demana és que inventin "contes fantàstics" del tipus dels que
es troben a Pere Calders, Jorge Luis Borges, Julio Cort.éÍzar o Edgar Allan Poe. ¿Per què
ho deu demanar un mestre, que facin això? Probablement perquè així fan pràctica
d'imaginació, i també perquè es tracta d'històries que tendeixen a ser comrafàctiques
-contràries als fets habituaIs-, i que, per tant, alliberen els nens de les restriccions
pròpies de la realitat quotidiana.
Adam: raó sense experiència
Els nens segueixen objectant que no saben com fer-s'ho per inventar històries
increibles. El Sr. Moliner els ofereix ajuda. Els proposa de fer un experiment mental.
Suggereix que s'imaginin un visitant que ha aparegut des del no-res. Es diu "Adam" i
domina el llenguatge, tant les paraules com els seus significats. Ara bé, no té experiència
i, per tant, no té cap record. Possiblement l'Adam és un individu raonable, A panir de la
paraula "estudiant", seria capaç -segons els alumnes- de concloure que hi ha persones
que estudien.
Dues explicacions de l'origen dels estudiants
El Sr. Moliner repeteix l'encàrrec de fer una història increible. Suposem -<Íiu- que
l'Adam preguntés d'on vénen els estudiants. ¿Què se li podria dir? En Roben ofereix
l'explicació increible que, en una altra època, els estudiants havien sigut tan alts com les
muntanyes, però, de mica en mica, s'havien anat encongint fins a la mida actual. La Pimi
ofereix immediatament una explicació alternativa: els estudiants havien sigut, en una altra
època, taques diminutes, però, de mica en mica, havien anat creixent fins a la mida actual.
¿Ha de ser creguda la veritat?
En Tomi protesta pel fet que la història de la Pimi és diferent de la d'en Roben: la de la
Pi mi és verdadera, i una història verdadera no pot ser increïble. La Pimi replica que
veritat i falsedat no tenen res a veure amb credibilitat, i el Sr. Moliner la recolza.
Resultats de l'experiment mental
L'experiment mental iniciat pel Sr. Moliner -i tan bellament completat per en Roben i
la Pimi- representa un repte decisiu per als desamparats poders de raonament que tenen
els humans. L'Adam -la criatura mítica que ells s'inventen- representa la raó sense
l'experiència; aquesta raó és demostrablement incapaç de distingir entre un fet clar i la
fantasia més boja. Només l'experiència pot separar els fets de les fantasies.
Sabem per experiència que tot ésser humà comença la vida com una cèl.lula diminuta i
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que creix gradualment fins a l'estat adult. No tenim cap experiència d'éssers humans que
comencin essent gegants i que després s'encongeixin fins a la mida present Per tant, no
és la nostra raó, sinó la nostra experiència la que ens diu que una d'aquestes explicacions
és correcta i l'altra, incorrecta. El pobre Adam, com que no té cap mena d'experiència, és
incapaç de dir quina de les dues explicacions és correcta. Així demostra que la raó sense
l'experiència està completament desvalguda quan es tracta de qüestions de fet.
7.4.1 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Com es fa per inventar una història?
(p. 59.5-7)

1. Q~an únventes una història, ¿penses primer en el final o bé en el començament?
2. ¿Es possible que, de cop, se t'acudi un bon començament per a una història, i que
després ja només t'hagis d'inventar el final?
3. ¿És possible que. de .cop, se t'acudi un bon final per a una història, i que després
ja només t'hagis d'inventar el començament?
4. Quan t'inventes una història, ¿en què penses primer: en el que hi passa o en els
personatges?
5. ¿Hi ha d'haver els "bons" i els "dolents", en una història?
6. ¿Ha de ser divertida una història?
7. ¿Ha de ser trista una història?
8. ¿T'agraden les històries que et fan pensar?
9 . ¿T'agraden les històries en què tot sembla real, o les històries en què tot sembla
ficció?
10. ¿T'estimes més inventar-te històries i explicar-les als altres, o que els altres se les
inventin i te les expliquin?
rVegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
7.4.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Pràctica

(p. 59,5-7)

I. ¿Et sembla que vas haver de fer pràctica de pentinar-te abans de ser capaç de
pentinar-te?
2. ¿Has de fer pràctica d'anar a dormir abans de saber dormir?
3. ¿Has de fer pràctica de menjar abans de saber menjar?
4. ¿Et sembla que podies haver après a cordar-te les sabates sense fer-ne pràctica?
5. ¿Hi ha coses que saps fer bé sense haver-les practicat?
6. ¿Hi ha coses que només les saps fer bé si les has practicat?
7. ¿Hi ha coses que les saps fer sense pràctica, tot i que et cal fer-ne pràctica abans
de saber-les fer bé?
8. ¿Et sembla que, si fessis força pràctica, podries aprendre a beure cafè
regularment?
9. ¿Et sembla que, amb pràctica, podries arribar a tenir bons costums?
10. ¿Et sembla que, amb pràctica, podries arribar a tenir mals costums?
11. ¿Per què serveix la pràctica?
12. ¿Què és la pràctica?
[Vegeu les entrades: "Aprendre" d'aquest Manual; "Fer" d'aquest Manual i de Recerca
Filosòfica. ]
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7.4.3 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Quèésincreible? (p.59,18)

1. ¿Et sembla que et podries inventar una història que ningú
-absolutament
ningú- no es cregués?
2. Si et poguessis inventar una història que només es cregués una sola persona en tot
eI món, ¿qui et sembla que seria aquesta persona?
3. Si et poguessis inventar una història increible que només es cregués una sola
persona en tot el' món, ¿continuaria essent increible la història?
4. ¿Podria ser increible una història i, malgrat tot, ser verdadera?
5. ¿Podria ser creible una història i, malgrat tot, ser falsa?
6. ¿Hi ha coses que tu creus i que ningú més no creu?
7. ¿Hi ha coses que tu no creus i que tots eis altres creuen?
8. ¿Hi ha coses que creus, tot i que no les vols creure?
9. ¿Hi ha coses que no creus, tot i que t'agradaria creure-les?
10. ¿T'ha passat mai de creure una cosa durant molt de temps, i després deixar de
.
creure-la?
11. ¿T'ha passat mai de negar-te a creure una cosa durant molt de temps, i després
començar a creure-la?
12. Si algú t'ofens cent milions de pessetes per creure que el món és pla, ¿ho faries?
[Vegeu les entrades "Històries", "Creure" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]
7.4.4 EXERCICI: Raó i experiència: dues maneres d'esbrinar coses (p.6O,12-14)

Quan parlem d'''experiència'', ens referim~ entre altres coses, a "l'experiència dels
sentits", és a dir, a allò que descobrim quan tastem, toquem, olorem, sentim i veiem,
Quan parlem de "raó", ens referim, entre altres coses, al "pensament reeixit", és a dir,
a extreure conclusions correctament a paror d'unes premisses. En aquest sentit, la raó és
un pensament bo. Però també ens podem referir a l'ús efectiu del propi coneixement, com
quan classifiquem o definim adequadament els termes utilitzats.
.
Considera les situacions següents, i digues si creus que més aviat són il.IusO"acions de
la raó (R) o de l'experiència (E). (Tot i que en general -no sempre- són una barreja de
totes dues coses, una pot quedar més subratllada que no pas l'altra.)

RE?

1. Joel: "Sempre mengem peix els divendres, i avui és
divendres. Endevina què tenim per dinar."
Dora:. "Peix."
2. Joel: "Se sent una olor boníssima que ve de la
cuina. ¿La sents?
Dora: "Sí."
3. Joel:" ¿Ql!è hi ha avui per dinar? Fa olor de peix."
Cuiner: "Es peix. "
Joel: "Ah, per això fa olor de peix."
4. Joel: "Dora, ¿has menjat mai peix o bé n'has sentit
l'olor?"
Dora: "No."
Joel: "Doncs, això és peix. ¿De què té gust?"
Dora: ·"De peix." .
5. Joel: "Dora, ¿saps què és el peix que estem menjant?"
Dora: "SL"
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Joel: "¿Què és?"
Dora: "Petit."
6. Joel: "Dora, això és un capellà."
(
Dora: "Em pensava que havies dit que era un peix. "
7. Joel: "Dora, ¿no t'agrada la manera com se't trenca
a la boca el peix de closca?" .
Dora: "¿Com ho has sabut?"
8. Joel: "Si hi poses romesco, tindrà més bon gust."
Dora: "Té més mal gust."
Joel: "The dit que hi posessis romesco. Hi has
posat sucre."
[Vegeu "Esbrinar" i "Experiència" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

7.45 EXERCICI: Inferències a partir d'una paraula (p. 60,24-25)
La Isabel diu que, del fet qu~ algú sigui anomenat "estudiant", se'n pot inferir que
estudia. Però en Nie nega l'afIrmació de la Isabel.
A partir d'uRa paraula, ¿se'n pot treure alguna conclusió sobre el que fan una cosa o
una persona? Per exemple, ¿què fan els rius? ¿Què fan els sols? ¿Què fan els
. negociants? ¿Què fan els saltadors?
Considera els casos següents, i digues què se'n pot inferir sobre el que cadascun d'ells
fa. A més, digues si saps que, de fet; és així, o bé si t'ho has imaginat simplement a
paniT de la paraula..

QUE FAN

COM HO SAPS

1. Imants
2. Corredors
3. Barques
4. Masies
5. Oradors
6. Basses
7. Texans
8. Refrescs
9. Cintes adhesives
10. Fetges
11. Pantalons
12. Mitjons
13. Vestits
14. Pasta
15. Treballadors
[Vegeu les entrades: "Conseqüències" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Conclusions" de Recerca Filosòfica. ]
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7.4.6 EXERCICI: "¿D'on vénen aquests?"

(p. 61,2)

Imagina't que en el diari local acaba d'aparèixer aquesta notícia:
ELS POMADORS MORATS DEL PLANETA MERCURI
ARRIBEN A LA TERRA
"Un exèrcit de Pomadors Morats del planeta Mercuri ha arribat avui a la terra.
Portaven estendards, banderetes i banderes, i anaven acompanyats per moltes bandes de
música i circs ambulants.
Els dirigents dels Pomadors han anunciat immediatament que hi haurà un concurs de
redacció per a nens terraqüis. Els guanyadors serà convidats a fer un viatge a Mercuri per
veure el lloc on els Pomadors emmagatzemen els pinyols de poma morats.
El tema de l'escrit serà COM FER QUE UN NEN S'AVORREIXI.
Llargada: Els escrits haurien de tenir, aproximadament, dues o tres oracions."
Aquest exercici consisteix a participar en el concurs dels Pomadors.
"[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
7.4.7 EXERCICI: Veritat (p. 61,19-25)

Digues si els enunciats següents són verdaders (V) o falsos (F), i dóna'n raó (o
raons).
?
V
F
1. Si en Carles té 24 pessetes, té cinq duros.
2. L'Alícia del País de les Meravelles és una persona
real.
3. Un gerani és una flor que creix en un test.
4. Els avions poden volar més alt que els ocells.
5. Una pruna és un fruit.
6. Els contistes són persones que sempre expliquen
contes.
7. Un amic és algú que pots confiar que no explicarà
als altres els teus secrets.
8. Una bicicleta pot portar quatre persones.
9. Neva cada hivern.
10. A tots els nens, .els agraden els gelats.
11. Konrad Adenauer va ser Canceller de la República
Federal d'Alemanya.
[Vegeu l'entrada "Veritat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]

"

7.4.8 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què és més creible, i per què? (p.61,19-26)

1. a.La terra és rodona.
b.La terra és plana.
2. a.En art, les noies són millors que els nois.
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b.En an, els nois són millors que les noies.
3. a.Els adults sempre ensenyen coses als nens.
b.Els nens a vegades ensenyen coses als adults.
4. a.A la terra, abans hi havia animals més grans que les cases.
b.Ara els animals són molt semblants a com han sigut sempre.
5. a.Els bons cantants neixen, no es fan.
b.Els bons cantants es fan, no neixen.
6. a.EI Barcelona guanyarà la lliga l'any que ve.
b.~l Barcelona perdrà la lliga l'any que ve.
7. a.L'univers durarà sempre.
b.L'univers té un començament i un final.
8. a.Només els humans poden parlar.
b.Els altres animals poden parlar; però els humans no els poden entendre.
[Vegeu l'entrada "Creure" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. 1
7.4.9

PLA DE DISCUSSIÓ:

Fanfarronades, exageracions, contes fantàstics i

mentides flagrants (p.61,19-26)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Pots exagerar sense ser fanfarró?
¿Pots ser fanfarró sense exagerar?
¿Pots ser fanfarró sense mentir?
¿Pots exagerar sense mentir?
Un conte fantàstic, ¿és millor quan és creible o quan és increible?
Considera les dues històries següents del Baró de Münchhausen (Borries
Münchhausen, 1874-1945). L'una sembla creible, l'altra, increible. ¿Quina
d'elles resulta millor com a conte fantàstic?
a.Durant una gran nevada, vaig desmuntar del cavall i el vaig lligar a una estaca
punxeguda. L'endemà, quan em vaig despertar, vaig trobar que el temps havia
canviat molt i que la neu s'havia fos. Llavors, vaig sentir renills. Quan vaig alçar
la vista, ¡vaig veure que el meu cavall estava fermat a la punxa del campanar de
l'església!
b.Feia un fred extraordinari durant el viatge. El soldat que m'acompanyava va
anar intentant de tocar la cometa, però no sonava. Quan vam arribar a un hostal,
va posar la cometa a la vora de la llar de foc. Al cap d'un~ estona, la música es va
desglaçar, ¡i la cometa ens va obsequiar amb música almenys durant una hora!

7. ¿Són divertides les fanfarronades? ¿Són divertides les mentides? ¿Són divertits
els contes fantàstics? ¿Se t'acut alguna raó que justifiqui possibles diferències en
le~ teves respostes?
8. ¿Es més fàcil d'inventar una història falsa o una història verdadera?
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9 . ¿Què t'agradaria més sentir:
a. una història falsa divertida, o .
b. una història verdadera divertida, o
c. una història falsa avorrida, o
d. una història verdadera avonida?
¿Perquè?
.
10. ¿Què és el que t'agrada més dels contes fantàstics? ¿Què és el que te,.n desagrada
més?
[Vegeu les entrades: "Històries" d'aquest Manual; "Creure" d'aquest Manual
Recerca Filosòfica. ]
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7.4.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Raonar ana1ògicament en ciències (p. 62,5-6)

L'Adam no ha tingut cap experiència del món. En conseqüència, no pot partir d'allò
.
que ha sigut per parlar analògicament d'allò que podria ser.
Si saèemque, a Puigcerdà, el temps ha sigut generalment fred per Nada!, per
raonament analògic podem inferir que el Nadal vinent també farà fred a Puigcerdà. Però,
si no hem tingut cap experiència similar, no tenim cap base per fer l'analogia.
Aquest és el problema de l'Adam. Com que no té cap experiència de com les al.tres
coses comencen a existir, ni cap experiència de com els nens comencen a existir, no està
. preparat per raonar analògicament sobre els nens que té al davant ni sobre com poden
haver arribat allà -si és que no hi 'han sigut sempre-o
.
Considera l'incident següent i després discuteix les situacions- problema que es
plantegen: .
«Un dia, ei Sr. Moliner va din
- "Avui farem una sortida de camp. Visitarem el laboratori de Biologia de l'Institut de
Batxillerat."
:
Els alumnes del laboratori de Biologia de l'Institut estaven examinant ·granotes.
N'havien obert unes quantes, i la Pimi, la Isabel i la resta de la classe del Sr. Moliner van
poder veure que totes i cada una de les granotes tenien un cor.
L'endemà, el Sr. Moliner va anar a cl;isse amb una caixa de canó. "¿Què hi ha, a la
.
caixa?", volien saber tots.
- "Una granota", va contestar el Sr. Moliner, i va obrir la caixa i la va ensenyar a la
classe. A dintre, hi havia una gran granota verda.
- "Sense obrir aquesta granota -va dir el Sr. Moliner-, ¿què podem dir: que té un cor
o no?"
En Nic va dir:
- "Ah, ¡qui sap!"
La Xita va dir.
.
- "En moltes coses s'assembla a les granotes que vam veure. Jo diria, donès, que
també se'ls assembla en això. Probablement té un cor." »
1. Els alumnes de la classe del Sr. Moliner han examinat tota mena de roques.
L'endemà, la Pimi porta a classe un~ caixa i di1.l:2que, a dins, hi ha una roca.
"Sense examinar-la, ¿què me'n podeu dir?", pregunta. "Probablement és dura",
diu en Robert. ¿Estàs d'acord amb en Robert?
2. Els alumnes han examinat diferents classes de patates. S'adonen que totes es fan
sota terra. L'endemà, en Gerard porta un moniato a classe. ¿Et sembla que
probablement s'ha fet sota terra?
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3. Els alumnes han examinaúliferents varietats de raYm~: blancs. Totes creixen de les
vinyes. L'endemà, la Cati encara p6rta un altre tipus de raïm blanc a classe. ¿Et
sembla que ha crescut d'una vinya?
4. Els alumnes han examinat moltes classes diferents de pomes. Totes creixen als
arbres. L'endemà, en Bernat porta a classe un tomàquet. ¿Et sembla que ha
crescut en un arbre?
5. Els alumnes han examinat moltes classes diferents de gats. Tots tenen cua.
L'endemà, la Isabel porta un gat en una caixa. Diu que és un gat de l'illa de Man.
Sense mirar-lo, ¿podem dir que té cua?
6. Els alumnes han examinat granotes. Descobreixen que la sang de les granotes
circula; ¿Seria aquesta una bona raó perquè diguessin que la sang en una pedra
circula¡?
7. ¿Et seinbla que pots fer una analogia fiable quan les coses que compares no són
gaire stmilars?
.
8. Encara que les coses comparades siguin siIIÚlars, ¿pot ser que estiguis equivocat?
[Vegeu les entrades: "Analogia", "Esbrinar", "Experiència" d'aquest Manual;
"Raonaments" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. I

7.4.11 EXERCICI: Raonament analògic (p. 62,5-6)
1. Mana: "He estat observant la gent que sun per la porta principal de l'escola. Les
tres últjmes persones que han sortit, portaven sabates. M'hi jugo alguna cosa que
la pròxima persona que sUrti també portarà sabates. "
2. Imma: "He estat observant el temps. Ha plogut tres dimarts seguits. Els altres
dies, ha fet bon temps. Ben segur que dimarts vinent serà un dia plujós."
3. Guiu: "AhIr al vespre, vaig interceptar les veus de tres marcians amb la meva
emissora d'ona cuna. Ben segur que, si els marcians parlen com nosaltres, és que
també pensen com nosaltres, tenen sentiments com els nostres i tenen un aspecte
semblant al noStre."
4. Júlia: "He estat observant la cadena de muntatge d'aquesta fàbrica de ràdios. Com
que les últimes tres ràdios que han sortit de la cadena d~ muntatge eren portàtils,
segur que la pròxima serà portàtil."
5. Patrícia: "En tota la meva vida, he trobat tres vegades una moneda al carrer, i cada
vegada era una moneda de cent pessetes. Estic segur que la pròxima vegada que
trobi una moneda al carrer serà de cent pessetes."
6. Climent: "Els últims tres anys, cada any he tingut un mestre alt. Segur que també
l'any vinent el meu mestre serà alt."
7. Horaci: "Ja he llegit les tres primeres oracions d'aquest llibre, i cada oració acaba
amb un punt, un interrogant o una exclamació. Estic segur que la pròxima oració
no serà pas diferent. li
8. Irene: "Fa tres dies que tinc mal de queixal. Però estic segura que demà serà
diferent, perquè demà vaig al dentista"
9. Candi: "Fa trés anys que la gent em diu que sóc massa gran per tenir una
mainadera i massa jove per fer de mainadera. Dec estar ben encallada.
10. Quim: "Tinc tres bones amigues: la Maria, la Mireia i la Míriarn. Ara la Gala vol
ser amiga meva, i jo realment l'aprecio. Però el seu nom no comença amb 'M'."
li

[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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7.4.12 EXERCICI: Analitzarproblemesderaonament

(p.62,5-6)

Alguns acudits o intercanvis verbals són el producte de diferents interpretacions de
paraules ambigües. D'altres, són el resultat d'analogies estranyes o inapropiades.
D'altres, encara, són exemples d'una "fal.làcia lògica" comesa per algú.
¿Pots analitzar els casos següents, en relació amb les preguntes de la columna de la
dreta?
Francesc: "El meu oncle és President
dels Estats Units d'Amèrica."
Eduard: "¿De debò?"
Francesc: "Sí, ell mateix m'ho va dir.'·
Eduard: "Però, ¿i si et va dir una
mentida?"
Francesc: "¡No diguis bestieses! ¿El
President diria mentides?"
2. Cèlia: "He estat ben desperta tota
aquesta nit, p~rquè no podia dormir. "
Margarida: "Es curiós. Jo no he pogut
dormir tota aquesta nit, perquè estava
ben desperta."

¿Què vol provar en
Francesc? AI final.
¿què assumeix com
a verdader')

¿Signifiquen el mateix "ben despena"
i "incapaç de dormir"? Si és aixÍ.
¿no estan dient les
noies que una cosa
es va causar a S!
mateixa?Si no.
¿poden tenir raó
totes dues?

3. Boy: "Ho sento, Mel, però no puc estar
d'acord amb tu."
Mel: "Doncs, quina llàstima, perquè ara
t'hauré de fer estar d'acord amb mi."

La força, ¡.és una
forma de raonament?
El raonament, ¿és
una forma de força?

4. Gea: "Els Di Motta fan els millors
gelats. "
Sebas: "¿Com ho saps?"
Gea: "La Victòria m'ho ha dit. ¡·ella
ho deu saber. Sempre treu un 10
d'italià. "

¿Et sembla que la
Victòria és una
autoritat adient en
gelats? Si no, dóna
dues raons per no
mencionar-la com a
autoritat.

5. Job (tot mirant un parell de peixos que
es fan petons a la peixera): "¡Ostres!,
m'agradaria... m'agradaria fer-ho jo,
això."
Alícia: "Bé, ¡el peix és teu!" .

¿Vol en Job fer una
analogia entre el
que fa el peix i el
que fa la gent? ¿Li
accepta l'analogia
l'Alícia?

[Vegeu les entrades: "Acudits" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
7.1.1 :

9: Aquest diàleg recull una expressió errònia que es pot sentir molt sovint en català. El
cafè, per exemple, es pot prendre o bé "amb sucre" o bé "sense" ("sense sucre"), però no
es pot prendre "amb sense (sucre)" (alhora "amb" i "sense"). ¿Com s'arriba a aquesta
estranya construcció? Si es parla bé, quan es planteja l'alternativa, no s'acostuma a: repetir
la paraula "sucre", sinó que es diu si es vol "amb sucre o sense". Aquest "sense", però,
queda de tal manera orfe que sembla reclamar algun acompanyant; aleshores, molts
parlants recorren, espontàniament, a l'última preposició usada ("amb") perquè li faci
companyia. Tothom entén la mar de bé l'expressió, però és, certament, incorrecta. Per
tant, en aquest cas, no es tracta d'un ús especial de "amb", sinó d'un ús incorrecte.
7.1.4:

. Les regles sovint ja tenen previstes algunes excepcions. S'ha d'entendre, però, que
una excepció és un cas en què la regla -per les raons que sigui- NO s'aplica. I observi's
que això no passa sempre. Quan el Sr. Coll (núm. 4) decideix anar més de pressa per
l'autopista perquè no hi ha gens de trànsit, la regla de limitació de velocitat no ha pas
deixat d'estar vigent. El que passa és que el Sr. Coll s'ha concedit una exempció
absolutament antireglamentària. En canvi, la Susanna (núm. 3) pot decidir que el dia del
seu aniversari és una data en què el règim queda en suspens.
Hi ha, doncs, regles que depenen de nosaltres i regles que no. I totes les regles tenen
un de~erminat camp d'aplicació. No hi ha cap regla que es pugui aplicar sempre i en tot
lloc. Es per això que convé examinar bé el tipus de regles que es té entre mans, per
conèixer-ne l'abast· i els límits. L'anomenada "saviesa popular" malinterpreta això quan
diu que "l'excepció confirma la regla". Evidentment, no. ¿Com pot una excepció
confirmar una regla? ¿No s'hauria de dir més aviat que la desacredita, que la
desconfirma, tal com s'afirma en la teoria "de la falsació~' de Popper? El que deu voler dir
l'expressió popular és que tota regla té excepcions, perquè no hi ha cap regla que ho
cobreixi tot. Per això les regles (siguin jurídiques, morals, socials, econòmiques, etc.)
contínuament són modificades, ampliades, precisades, adaptades.
7.4.3 :

12: Aquesta pregunta posa en evidència un tret molt important de la "creença". "Creure
una cosa" o "creure en una cosa" no consisteix només a dir "crec". (Vegeu aquesta
mateixa qüestió referida al dubte, en els "Suggeriments i orientacions" del cap. 2,
concretament a 2.1.4, punts 8-9.) El creure i el saber, per més que no siguin coincidents,
no poden estar oposats. Quan se sap que la terra és rodona, no es pot creure que és plana.
Es pot dir -potser per interès- que és plana, però no es pot creure. Nosaltres no creiem ni
sabem coses aïllades, sinó que tenim una xarxa de creences i de coneixements
interrelacionats. En el cas d'una creença important, això ~ncara és més evident. No es pot
abandonar o adoptar una creença important sense que les altres creences -i molts hàbits,
sentiments, accions, etc.- en quedin afectades.
Així, doncs, hi ha coses que ara no puc creure, tot i que potser pugui fer veure (fer
creure) que crec.]
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AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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¿He après alguna cosa del que han discutit els alumnes sobre les regles?
¿Veig les regles d'una altra manera ara ?
¿Saben els alumnes que jo aprenc d'ells?
¿Els alumnes es van adonar de la meva perplexitat i admiració quan discutíem la
veritat?
¿Vaig aprendre alguna cosa dels alumnes quan vam discutir la llibenat?
¿Els alumnes, ¿em veuen com una persona a qui no només li agrada investigar
sinó que necessita investigar?
¿Poden distingir els alumnes la diferent funció de les regles en relació al
llenguatge, a les arts, a les matemàtiques, als escacs, al joc de dames o al futbol'!
¿Poden distingir els alumnes entre una regla i un principi?
¿Els alumnes em miren a rrñ per saber corn han de procedir durant la discuSSlO.
¿Els alumnes busquen que jo els doni solucions sobre coses corn ara la naturalesa
de la ment o la llibertat?
¿Sóc més conscient de les implicacions del mètode de' recerca?
Els alumnes han interioritzat aquest mètode fins al punt de ser capaços de
mantenir entre ells discussions filosòfiques vigoroses?

DIÀLEG A CLASSE
Data:
Tema:

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB AQUEST
CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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A VALUACIO DELS ALUMNES

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que express~n:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes
a les discussions de classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manez:a que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les :dees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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CANVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPITOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que aparei. xen en altres matèries que ensenyo:

literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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CAPÍTOL VUIT

Episodi 1 (pàgs. 63-66)

En Bernat i la girafa
Fins a aquest episodi, en Bernat no ha parlat. Ara, però, diu coses a una girafa, i la
Pi mi i la Isabel el senten. Primer, la girafa se li acosta. Després, en Bernat estira els
braços c~p a la girafa, i la girafa el frega amb el morro. Llavors la girafa recula i mira en
Bernat. Es després de tot això que en Bernat parla. ¿Per què? (Potser els teus alumnes es
preguntaran per què la girafa va triar en Bernat per tocar-lo amb el morro.) L'acció de la
girafa reforça la imatge que s'ha presentat d'un Bernat diferent i inusual, tan inusual que
fins i tot els animals s'adonen de la diferència.
Reconèixer la bellesa de la girafa
Llavors en Bernat li diu a la girafa que és bonica. L'afIrmació és remarcable, primer,
perquè fins aquest moment en Bernat no ha parlat i, segon, perquè quan parla fa al.lusió a
la bellesa de la girafa. Sembla com si en Bernat hagI quedat tan impressionat per la bellesa
de la girafa que no s'hagi pogut estar de dir-ne alguna cosa. Heus aquí el relat periodístic
aparegut en una revista sobre la visita a una girafa del circ:
«La girafa, inquisitiva, gira el coll per investigar. La manera que té de girar el coll
ofereix una visió molt bonica. L'animal mateix és increïblement bonic: el cap, sostingut
orgullosament, amb'unes banyes diminutes i gracioses; el llarg nas; els ulls, d'un negre
. vellutat, amb les pestanyes de pèls curts inclinades cap avall. Quan camina per la pista, es
mou com un mòbil: una peça després de l'altra. Les cames estiren el cos endavant; el cos
impulsa el cap en el seu coll sense fi. ¿I com es posa a dormir una girafa? S'estira a terra,
cargola el coll i recolza el cap sobre l'esquena.»
(The New Yorker, 25 maig 1981, pàgs. 36-37)
En Bernat explica el seu silenci

La Pimi ho troba empipador, que en Bernat digui coses a la girafa, quan s'ha negat a
dir-li res, a ella. Però quan ara es torna a adreçar a ell, en Bernat li contesta. La Pimi li
pregunta per què va deixar de parlar, i ell diu que mai no ha deixat de parlar amb els
animals. Pel que fa a les persones, sembla que hi havia dues raons per les quals en Bernat
havia deixat de parlar amb elles: 1) sembla que parlaven massa i massa fort; i 2) quan en
Bernat parlava, semblava que les observacions que feia no tenien cap importància per a la
gent.
¿Per què ha canviat l'actitud d'en Bernat?
Si et preguntes per què es pensa en Bernat que ara les observacions que fa tenen
importància, pots trobar una colla de respostes. La classe sencera està implicada en una
investigació. En Bernat ha participat activament en la discussió del Sr. Moliner i dels
altres sobre models, analogies, símils, metàfores, temps, espai i la ment. Els companys
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de classe han tingut realment en compte les seves aponacions i se les han près
seriosament. El Sr. Moliner, també. Potser per primera vegada, des de fa molt temps, en
Bernat ha començat a pensar que les seves paraules podrien tenir importància. Si els
altres se'l prenen seriosament, potser també ell es podria prendre seriosament la seva
pròpia persona i els seus pensaments. La bona disposició per comunicar els seus
pensaments als altres és ja un indici de la confiança que ha adquirit fa poc.

El paper de la Pimi en el canvi d'en Bernat
La Pimi està contenta d'haver sigut el primer ésser humà triat per en Bernat per parlarli. ¿Per què? A la seva manera, la Pimi potser ha estat un bon instrument que ha permès a
en Bernat d'expressar-se. ¿Recordes que en Bernat, la Pimi i el Sr. Moliner es van
quedar, després de classe, per parlar sobre relacions, espai i temps? No sembla que es
pugui posar en dubte que la Pimi es prenia seriosament les aportacions d'en Bernat. Tot i
el seu caràcter entremaliat, la Pimi està seriosament interessada en el mateix tipus de
qüestions que interessen a en Bernat. Sembla que el sentiment d'ella és que si en Bernat
comencés a parlar, tindrien moltes coses a dir-se l'un a l'altre. També podrien aprendre
molt l'un de l'altre.

8.1.1 EXERCICI: Bèstia, ocell, peix, vegetal, mineral (p. 63,1-22)
Els jugadors -sense limitació de nombre- seuen en cercle, menys un que és al mig. El
jugador del mig es gira de cop vers un dels jugadors asseguts, l'assenyala i diu: "Bèstia,
un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu." La Persona assenyalada ha d'haver
anomenat una bèstia abans que l'altre arribi a deu. Si no, el jugador assegut "para" i
ocupa el lloc del que estava en el centre.
Després, el jugador que ocupi el centre va demanant, per ordre, el nom d'un ocell,
d'un peix, d'un vegetal i d'un mineral. El jugador del centre té sempre a favor seu el
factor sorpresa i ha de fer la petició sobtadament, de manera que el jugador assenyalat es
vegi obligat a pensar i a respondre ràpidament.
[Vegeu les entrades: "Zoo" d'aquest Manual; "Animals", "Coses, tipus diferents de" de
Recerca Filosòfica. ]

8.1.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Raonament analògic sobre gustos i preferències
(p. 63,5-18)
Sembla que, a la Joana, li agraden els lloros, i a en Tomi, els flamencs. Els entrepans
sembla que agraden a uns més que a altres: la Núria en va donar la meitat als esquirols.
En tots aquests casos, estem tractant amb gustos i preferències. ¿Podem raonar
analògicament sobre aquestes coses?
Considera l'episodi següent, i després discuteix les situacions presentades:
«Dn dia en Ricard va dir a la Cati:
- "A mi, m'agrada nedar i, a tu, t'agrada menjar. A mi, m'agrada mirar la tele i, a
tu, t'agrada llegir. Els nostres gustos són completament diferents. Jo no puc
entendre els teus gustos i tu no pots entendre els meus. "
- "Bé -va dir la Cati-, ¿què t'estimes més: nedar o flotar?"
- "Nedar", va dir en Ricard.
- "Molt bé -va replicar la Cati-. Jo m'estimo més la pizza que els raviolis, i
m'estimo més llegir L'illa del tresor que no pas La Blancaneus. "
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En Ricard va dir:
- "¿I això què demostra?"
- "Em sembla -va dir la Cati- que així com jo prefereixo una cosa a una al~ tu també
prefereixes una cosa a una altra. No importa de quines preferències es tracti. Jo puc
entendre les teves preferències i tu pots èntendre les meves. "
1. La Joana diu: "M'agrada més en Ricard que no pas en Tomi, i m'agrada més en
Tomi que no pas en Nic. Sospito, doncs, que m'agrada més en Ricard que no pas
en Nic."
2. La Victòria diu: "Prefereixo els llibres a les peLlícules, igual com en Gerard
prefereix les peIJícules als llibres. "
3. La Xita diu: "En Robert i jo som completament diferents. A ell, li agraden les noies
i, a mi, m'agraden els nois."
4. En Robert es pregunta: "¿Com li puc demostrar, a la Isabel, que jugar a peu coix
m'agrada tant com a ella?"
5. En Nic es pregunta: "¿Com li puc demostrar, a la Pimi, que, a mi, el futbol
m'agrada més del que li agrada, a ella, jugar a peu coix?"
6. En Tomi diu: "Si en Bernat prefereix la Victòria a la Pimi, aleshores no pot pas ser
veritat que prefereix la Pimi a la Victòria."
7. La Cari diu: "El pastís de xocolata m'agrada més que el pastís de poma. I odio els
espinacs més que no pas les móres. ¿I això què demostra?"
8. En Bernat diu: "Em sembla que, a la Cati, li agraden més les móres que els
espinacs, però no de la mateixa manera que li agrada més el pastís de xocolata que
el pastís de poma. "
[Vegeu les entrades: "Analogia" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

8.13 PLA DE DISCUSSIÓ: Animals i persones: ¿són diferents?
(p.63,10-13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Piscicultura; cultura infantil.
Castors construint un dic; treballadors d'un projecte de construcció.Un gos que remena la cua; un nen que somriu a un amic.
Un esquirol que guarda nous per l'hivern; la teva mare que estalvia diners perquè
vagis a la Universitat.
Ocells que van cap al sud per passar-hi l'hivern; la teva família que va a esquiar
durant les vacances de Nadal.
Un lleó caçant una zebra; els teus pares comprant al supermercat.
Un rusc d'abelles; la gent que viu junta en el mateix edifici de pisos.
Una llúdria que renta els seus aliments abans de menjar-se1s; el teu pare que renta
la fruita abans de posar-la a la nevera.
Un gos que borda quan algú s'acosta a la casa; tu que contestes quan sona el
telèfon.
Dos gossos que s'ensumen mútuament; un nen que conversa amb un altre nen
que acaba d'estrenar el pis del costat.

[Vegeu les entrades: "Persona, persones/coses" d'aquest Manual; "Animals" de
Recerca Filosòfica. ]
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291

-

-

-

_..

8.1.4 PLA DE DISCUSSIÓ: En Bernat i la girafa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(p. 64,5-21)

¿Se t'acut per què en Bernat pot haver triat la girafa per parlar-hi?
¿Et sembla que la girafa era la criatura misteriosa d'en Bernat?
¿Són molt "enraon3dores" les girafes?
¿Et sembla que en Bernat té sentiments molt especials en relació als animals? Si
dius que sí~ ¿et sembla que la jove girafa ho sabia?
¿Et sembla que la girafa s'hauria acostat a qualsevol de la manera com es va
acostar a en Bernat?
¿Les persones poden parlar als animals, de manera que els animals ho entenguin?
¿Els animals poden parlar a les persones, de manera que les persones ho
entenguin?
¿Et sembla que la girafa pot haver tingut una raó especial per fregar en Bernat amb
el morro?
¿Per què et sembla que en Bernat va dir que la girafa era bonica?
¿Et sembla que la girafa va marxar corrents perquè en Bernat va dir això?
¿Et sembla que en Bernat volia realment parlar amb la girafa o potser no es va
poder estar de dir el que va dir?
¿Hi ha hagut vegades en què no volies plorar però, malgrat tot, has plorat?
¿Hi ha hagut vegades en què no volies riure però, malgrat tot, has rigut?
¿Hi ha hagut vegades en què no volies parlar però, malgrat tot, has parlat?
¿Per què et sembla que va fer empipar a la Pimi el fet que en Bernat parlés amb la
girafa.?
¿Et sembla que hi ha una analogia entre el que la girafa va fer a en Bernat i el que
el Príncep va fer quan va besar la Bella Dorment?

[Vegeu les entrades: "Persona, persones/coses" d'aquest Manual; '''Animals'' de

Recerca Filosòfica. ]
8.15 PLA DE DISCUSSIÓ: Comunicació

(p. 64,22-23)

¿Quins dels casos següents són exemples de comunicació?
1. En Quim va bramar per sobre el fragor eixordador del motor.
2. Després d'acabar la història, la Maria va mirar entorn seu i va veure que la Judit
gairebé dormia.
3. "Per favor, deixi'n-me anar, jo no ho he fet", deia l'home, mentre se
l'emportaven emmanillat.
4. La Sra. Smith semblava molt més contenta després de veure el cartell: "Es parla
anglès."
5. "He acabat la paciència -va dir la Sra. Prat-. No sé què més fer perquè en Tomi
mengi verdura."
6. "No es pot raonar amb un bebè", va sospirar la Júlia quan va veure el seu quadern
de pintar nou ple de guixades.
7. "Jove, mentre visquis a casa meva, obeiràs les meves ordres", va dir enrabiat el
Sr. Cabrer.
8. "No entendràs mai què vull dir fins que no et passi a tu", va dir la Mònica a la
seva millor amiga
9. "Jo sé el que he llegit a la revista, de manera que no em vulguis fer canviar
d'opinió", va dir en Pim.
10. "Jo sé el que m'agrada, ¡i no en parlem més''', va dir en Sebas a en Cesc.
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[Vegeu les entrades "Comunicació", "Parlar" d'aquest Manual; també els exercicis 3.4
i1l.9 de Recerca Filosòfica. ]

8.1.6 PLA DE DISCUSSIÓ: En Bernat explica el seu silenci
(p. 65,9-26)
1.
2.
3.
4.
5.

¿Per què torna a parlar amb la gent en Bernat?
¿Per què et sembla que tria la Pimi per començar-hi a parlar?
¿Per què et sembla que en Bernat mai no ha "deixat de parlar amb els animals"?
¿Et sembla que les raons d'en Bernat per no parlar eren bones?
¿Et sembla que la raó d'en Bernat per tomar a parlar era bona?

[Vegeu les entrades "Parlar", "Comunicació", "Silenci" d'aquest Manual; també els
exercicis 3.4 i 11.9 de Recerca Filosòfica.]
Episodi 2 (pàgs. 66-72)

Criteris de reconeixement
La Pimi s'adona que, de la seva criatura misteriosa, només en sap el nom, i que no
sabria com reconèixer-la si la veiés. En altres paraules, se li ha acudit que saber el no~
d'una cosa no és suficient per identificar-la. També hi ha d'haver criteris perceptius. Es
possible que la Pimi pensés que saber el nom seria suficient perquè les coses s'assemblen
als noms. Però, ¿és cert això?
Noms i carteils
Llavors la Pirni diu que no li queda cap més remei que llegir tots els cartells del zoo
sense excepció. ¿Pensa potser que el nom d'una cosa és com un cartell de la cosa de
manera anàloga als cartells dels animals que hi ha a l'exterior de les gàbies? Si cada
animal té un nom que li pertany a ell tot sol, això pot ajudar a explicar per què la Pimi
comet l'error que es mostra en aquest capítol.
Sentir-se exclòs
També se li acut que tots els alumnes, menys ella, ja han trobat el que buscaven. El
sentiment que ella té en aquest moment ha de ser molt semblant a la ofensa que diu que va
sofrir quan no va ser invitada a la festa d'aniversari de l'Helena.
Incomplir les regles
Un cop més, la Pimi infringeix les regles d'anar junts i, sense que se n'adonin, se
separa de la resta de la classe per mirar de trobar la seva criatura misteriosa. Pregunta als
alumnes si creuen que la Pimi tenia una bona raó per infringir la regla.
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¿Un goril.la amb un nom diferent?
¿Per què la Pimi queda tan frustrada després que el vigilant del zoo contesta la
pregunta tot assenyalant cap a un gori1.la i dient "¡Aquí n'hi ha un!"? Discuteix amb la
classe quina devia ser la pregunta de la Pimi i quina era la font de la seva confusió.

Confondre gènere i espècie
El Sr. Moliner demana a la Pimi que expliqui alguna cosa sobre la seva criatura
misteriosa. Tanmateix, tot i conèixer aquests quatre criteris, la Pimi no sap quin aspecte té
la criatura misteriosa. Potser no semblarà plausible que la Pimi conegui tots aquests trets i
que encara no sàpiga que la criatura misteriosa no és una espècie sinó un gènere, és a
dir, una agrupació general de tipus específics de criatures. Recorda l'interès de la Pimi
pels símils, les metàfores i les analogies. Semblava que tenia una clara comprensió de les
diferències existents entre aquests, però els va confondre totalment quan en va informar al
seu pare. En cert sentit, quan la Pimi va aprendre la paraula "manúfer", devia pensar que
era un animal específic més que no pas un gènere.
Llavors, el Sr. Moliner fa el mateix que el vigilant Menciona que hi havia alguns
mamífers que pagaven entrada per accedir al zoo. Naturalment, això no té cap sentit per a
la Pimi, perquè encara no s'ha adonat que "mamífer" és un terme de conjunt.

Famílies i classes
En aquest moment, la Isabel mira d'explicar el problema a la Pimi, però la Pimi no sap
distingir entre fann1ies i classes. Quan la Isabel diu que les persones que són parents els
uns dels altres pertanyen totes a la mateixa farru1ia, la Pimi en conclou que els animals que
són parents els uns dels altres pertanyen tots al mateix mamífer.

¿Una analogia errònia?
-

La Pimi fa servir una analogia falsa Suposar que, si la paraula "fann1ia" representa
tots els membres del grup que tenen certes relacions mútues, la paraula "mamífer" també
ha de complir una funció anàloga en relació als animals, no és una suposició que sigui el
resultat d'un mal raonament, sinó que és el resultat de no saber que els mateixos
conceptes "família" i "mamífer" no són anàlegs. La Pimi només ho podria saber a partir
de l'experiència. Les famílies són grups que contenen membres que estan tots
mútuament relacionats. Els mamífers són animals que comparteixen certes
característiques.

Classe i pertinença a una classe
Els companys de la Pimi miren d'explicar-li que "mamífer" és un nom de classe i no
un nom de farm1ia. Assenyalen que els membres de la mateixa classe tenen algun tret en
comú, de manera que les persones pèl-roges del món formen la classe de les persones
pèl-roges. També li expliquen que, generalment, la classe no té el tret que és posseït en
comú pels seus membres. Tal com diu la Cari: "La classe de les persones pèl-roges no és
pas pèl-roja, ella mateixa."

294

¿Existeixen les classes?
Llavors la Pimi replica que els amics li diuen que la classe no posseeix els trets
compartits per tots els membres, però que, en canvi, no li diuen si la classe existeix de
debò. ¿Hi ha mamífers o no n'hi ha?
Per ser justos amb la Pimi, hem de dir que no és pas l'única que ha pensat així alguna
vegada. Per exemple, nosaltres usem l'expressió "home". La majoria de nosaltres
acceptaria que només existeixen éssers humans individuals. Tanmateix, hi ha algunes
persones que pensen que la paraula "home" no és solament el nom d'una classe, sinó que
representa una cosa realment existent.
En Bernat, la Isabel i els consols de la filosofia
En Bernat mira d'animar la Pimi tot assenyalant que, en cert sentit, tots els mamífers
del zoo eren la seva criatura misteriosa. Però això no ajuda la Pimi, que encara no entén
per què .ella no ha acabat trobant un animal bonic, càlid i pelut com ell ha trobat La Pimi
sospita que els noms de classes no es refereixen pas a coses existents.
Tant en Bernat com la Isabel s'ocupen d'ella Saben que ha quedat afectada i procuren
fer-la sentir millor. Heus aquí, altra vegada, un dels papers constructius que els nens
poden començar a jugar els uns amb els altres quan ja han format una comunitat de
recerca.

8.2.1 EXERCICI: El gat del President

(p.

66 ,9~14)

Cada jugador ha d'aportar una paraula que descrigui el gat del President. Els jugadors
diuen paraules que comencen amb la lletra "a", i després continuen amb paraules que
comencen amb les altres lletres de l'alfabet.
El primer jugador. pot dir: "El gat del President és un gat àgil " (o bé: alt, d'angora,
argumentador, antipàtic, artrític, etc.). El segon jugador pot dir: "El gat del President és
un gat abominable" (o bé: astut, ardent, ansiós, o qualsevol altra paraula que comenci per
··a") .

Quan un jugador no pot aportar una paraula que comenci amb "a" perd i ha de deixar el
joc. Llavors, el següent jugador ha de trobar una paraula que comenci amb "b" (p.e., "El
gat del President és un gat bo", o bonic, blanc, boig, barat, brut, etc.)
[Vegeu les entrades: "Zoo" d'aquest Manual; "Animals", "Coses, tipus diferents de"
de Recerca Filosòfica. ]

8.2.2 EXERCICI: Signes (p. 66,10)
Subratlla la paraula (o paraules) que et sembla que encaixa (o encaixen) millor en
l'oració.
1. El metge tenia un/a (dent) (cabra) (signe) (cartell) (cartellera) (placa) (client) (taIja)
a la porta del despatx.
2. "Escriuré la carta -va dir cridant-, ¡però no la (llegiré) (redactaré) (entendré)
(signaré) mai!"
3. "Quan vaig descobrir que ell m'havia robat els diners, em vaig (consignar)
(signar) (resignar) (designar) (assignar) (persignar) (contrasignar) a no veure'ls
mai més."
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4. El fum és un/a (part) (causa) (designi) (signe) (senyal) (signatura) de foc.
5. "Vam anar avançant sigilosament a través del bosc, tot buscant un (bocí) (signe)
(senyal) (signacle) (rastre) (cartell) (pòster) del llop."
6. "¡Alto! -va cridar el sentinella-o ¡Doneu el/la (tractat) (símptoma) (signe)
(contrasenya) (criatura) (història) (senya) (senyal) (signatura) secret/a!"
7. Dues ratlles petites com aquestes "=" s'anomenen "(signe) (senyal) (fónnula)
(raó) (proporció) d'igualtat."
[Vegeu l'entrada "Paraules" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
8.2.3 EXERCICI: Criatures i noms

(p.66,12-13)

¿Quines de les següents criatures s'assemblen (SI) als seus noms i quines, no (NO)?
SI
NO
?
1. cérvol
2. centpeus
"3. bous
4. mares
5. coiots
6. mandrils
7. serps
8. boa constrictor
9. aranyes
10. llagostes
11. crancs
12. cloïsses
13. pollastres
14. àligues
15. pardals
16. tigres
17. flamencs
18. estruços
19. cangurs
20. pandes
[Vegeu les entrades "Noms", "Paraules i coses", "Paraules" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]
8.2.4 EXERCICI: Classes borroses

(p.67,18-19)

De vegades, quan agrupem o classifiquem, ens trobem amb casos difícils, bé perquè
no tenim els coneixements adients per destriar-los com cal, bé perquè es tracta d'exemples
dubtosos. Aleshores, els límits d'una classe apareixen molt borrosos. Tanmateix, encara
pot ser útil -si més no per entrenar-se en el funcionament de les analogies- de saber que
una cosa és "del mateix tipus" que una altra.

I. ¿Com classificaries la llista de coses que es proposa, segons les entrades següents?
PO = "pertany a la classe dels ocells"
TO = "és un tipus d'ocell"
NO = "no és un ocell"
? ="no sé com classificar-ho"
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POT

O

NO

?

1. Rossinyol
2. Pingüí
3. Rat-penat
4. EStnlç
5. Paó
6. Aeroplà
7. Borinot
8. Peix volador
9. Esquirol volador
10. Grua
II. ¿Com classificaries la llista de coses que es proposa, segons les entrades següents?
pp = "pertany a la classe de les persones"
TP = "és un tipus de persona"
NP = "no és una persona"
? = "no sé com classificar-ho"
pp

TP

NP

?

1. Humà adult
2. Humà nounat
3. El gosset de casa teva
4. Frankenstein
5. Goril.la
6. Oncle Sam
7. Papà Noel
8. General Savalls
9. General Motors
10. "El pensador" de Rodin
[11. Espantaocells
12. Maniquí
13. Alícia
14. Mr. Hyde
15. Sant Jordi]
[Vegeu les entrades: "Classe, concepte de" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Penànyer a" d'aquest Manual.]

8.25 EXERCICI: Característiques definitòries
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(p. 68,19-23)

Si neda al mar i respira per brànquies, és un ............. .
Si és un arbre i es manté verd tot l'hivern, és un ........ .
Si és el color de les llimones, és el color ............... .
Si algú és el fill del germà de la teva mare, és el teu... .
Si és una figura de tres costats que té els angles iguals
.
a 180~ és un .............................................
Sí és el Cap Executiu de l'ONU, és ....................... .
Si fa un pam de llarg, fa .......................... de llarg.
Si és un país governat pels vots dels ciutadans, és una... .
Si és un grup d'ovelles que viu i pastura junt, és un .....
Si és una ~untanya 9ue sorgeix per l'erupció de roques
calentes 1 gasos, es un ................................... .

[Vegeu l'entrada "Definició" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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8.2.6 EXERCICI: ¡Vés-te'n!

(p.68,26)

Cada jugador posa el dit índex sobre la taula. Un jugador diu: "¡Vés-te'n cérvol! ¡Véste'n gat! ¡Vés-te'n cavall! ¡Vés-te'n ós!" En sentir anomenar aquests animals, tots els
jugadors treuen el dit de la taula. Però si s'anomena alguna cosa que no és un mamífer
(per exemple, "¡Vés-te'n ànec!"), els jugadors no mouen el dit. Els que el mouen,
perden i han d'abandonar el joc.
[Vegeu l'entrada "Paraules i coses" a l'Índex Temàtic d'Exercicisi d'aquest Manual.]
8.2.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Farrnlies i organitzacions para- familiars (p. 69,18-20)

1. ¿Quina diferència hi ha entre una multitud i una classe?
2. ¿Quina diferència hi ha entre un equip de futbol al vestidor i un equip de futbol
aIcamp?
3. ¿Quina diferència hi ha entre un grup de mestres i un equip de mestres?
4. ¿Quina diferència hi ha entre una colla i una orquestra?
-5. ¿Quina diferència hi ha entre una banda quan els membres estan dinant i una
banda quan els membres estan fent un concen?
6. ¿Quina diferència hi ha entre parents i amics?
7. ¿Quina diferència hi ha entre una directora d'escola i una mare ?
8. ¿Quina diferència hi ha entre un professor de música i un director d'orquestra ?
9. ¿Quina diferència hi ha entre un entrenador de futbol i un president de penya de
futbol?
[Vegeu les entrades: "Fannlia" d'aquest Manual; "Diferències" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]
8.2.8 EXERCICI: En una farmlia (o classe): tots, alguns, ningú

(p. 69,18 - 70,4)

Parteix de les expressions següents i, amb l'ajut del generalitzador ("tot", "tota",
. "tots", "totes", "cap ... no") i del particularitzador ("algun", "alguna", "alguns",
"algunes"), construeix oracions que siguin verdLuieres. P.e., a partir de "triangles tenen
tres costats", escriu: "Tots els triangles tenen tres costats"; a panir de "ànecs són
mamífers", escriu: "Cap ànec no és mamífer". (Si no estàs segur de quina és l'oració
verdadera, posa un interrogant al costat de l'expressió.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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"gats són negres"=
"gats són animals"=
"flames són vermelles"=
"elefants tenen trompa"=
"quadrats tenen angles"=
"pensaments són rodons"=
"pensaments només tenen un costat"=
"sentiments són de color porpra"=
"energia és elèctrica"=
"edificis són esglésies"=
"esglésies són edificis"=
"ràbia és calenta"=
"treballs no són durs"=
"plaer és dolç"=
"pensadors tenen pensaments"=

16.
17.
18.
19.
20.

"pensaments són produïts per pensadors" =
"sistemes són útils"=
"mals de queixal són agradables"=
"patates tenen ulls"=
"felicitat és meravellosa"=

[Vegeu les entrades: "Farrulia" d'aquest Manual; "Classe, concepte de", "Parts i tots"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]

8.2.9 EXERCICI: Relacions de família (p. 70,1-2)
Després de contestar les preguntes següents, dibuixa l"'arbre familiar" d'en Tomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tomi, ¿estan emparentats amb tu els pares de la teva mare? ¿Com els anomenes?
Tomi, ¿estan emparentats amb tu els germans del teu pare? ¿Com els anomenes?
Tomi, ¿estan emparentades amb tu les filles del teu pare? ¿Com les anomenes?
Tomi, ¿estan emparentats amb tu els avis del teu pare? ¿Com els anomenes?
Tomi, ¿està emparentada amb tu la mare del teu pare? ¿Com l'anomenes?
Tomi, ¿estan emparentades amb tu les germanes de la teva mare? ¿Com les
anomenes?
Tomi, ¿estan emparentats amb tu els fills de la teva germana gran? ¿ Com els
anomenes?
Tomi, ¿estan emparentats amb tu els fills de les germanes de la teva mare? ¿Com
els anomenes?
Tomi, ¿estan emparentades amb tu les germanes del teu pare? ¿Com les
anomenes?
Tomi, ¿estan emparentades amb tu les fIlles de la teva mare? ¿Com les anomenes?

[Vegeu l'entrada "Parentiu" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

82.10 EXERCICI: Classes

(p. 70,7-8)

Si totes les coses de cadascuna de les entrades següents fossin membres d'una sola
classe, ¿quin seria el nom de la classe?
1.
2.
3.
4.

Mussols, bumerangs, marietes, avions de paper.
Cabells, vies fèrries, cables telefònics, cordes.
Llet, sang, pluja, el mar.
Parla, trons, allaus, oques que migren.

Quan hagis trobat els noms de les classes, ¿pots suggerir-ne algun altre membre?
[Vegeu les entrades: "Classe, concepte de" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica;
"Penànyer a" d'aquest Manual.)

8.2 .11 EXERCICI: Classes: tipus de classe i membres d'una classe (p. 70,78)
1. Hi ha individus particulars, com ara persones individuals (Juli Cèsar, Elvis
Presley), animals individuals (Aipper, Aoquet de Neu), individus ficticis (El Sr.
Esteve, Tom Sawyer, David Copperfield), països individuals (França, Japó),
corporacions individuals (RENFE, General Motors), etc.
2. Una col.lecció d'invidus que té un tret comú s'anomena una classe. Per exemple,
totes les criatures que tenen la sang calenta penanyen a la classe de les
criatUres de sang calenta; totes les criatures que alleten les cries pertanyen a la
classe dels mamífers.
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3. Evidentment, hi pot haver sub-classes: podem dir que la classe dels mamífers
conté gossos, persones, dofins i gats. Així, si mamífers es pren com una classe,
aleshores gossos, etc. representen sub-classes, i cada sub-classe conté membres
individuals (com la Pola, en Rex o en Lassie).
4. D'altra banda, les mateixes classes també poden pertànyer a agrupacions encara
més inclusives, que anomenem classes-tipus. (Per cada classe, hi pot haver un
nombre indefinit de classes- tipus més inclusives, tal com també hi pot haver un
nombre indefmit de sub-classes menys inclusives.)
B. Hi poden haver clasA. Una classe
ses-tipus, classes i
pot contenir
sub-classes concènmoltes subtriques:
classes:
cercles inclusius:

CLASSE

CLASSE DE MAMiFERS
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CLASSES·TIPUS

C. Al voltant d'un grup
d'individus amb trets
comuns, es pot fonnar
una sèrie creixent de

1. Completa els espais següents:

Classe-tipus

Classe

Sub-classe

Membre individual

1.

Begudes

enllaunat
embotellat

Coca-Cola

2.

Ciutats

a ....... .
b. fermentat
c. sucs
a. població
menys d'I
milió
b. més d'I
milió

europea
europea

París, Barcelona

II.Tracta aquests casos segons el diagrama anterior: construeix conjunts de cercles
concèntrics i posa'ls el rètol corresponent.
[Vegeu les entrades: "Pertànyer a" d'aquest Manual; "Classe, concepte de" d'aquest
. Manual i de Recerca Filosòfica. ]
8.2 .12 PLA DE DISCUSSIÓ: Classes i problemes de pertinença a una classe
(p. 70,5-17)

Suposem que la Pimi va a "School", l'última escola inaugurada. Pertany al 3r. B. La
classe consta de 25 membres. Tots els membres tenen 9 anys d'edat.
1. La classe de la Pimi treballa molt bé com a grup. ¿Significa això que cada membre
de la classe.treballa molt bé tot sol?
2. Si tots els membres del grup d'atletisme de l'escola són atrevits, ¿significa això
que el grup d'atletisme és atrevit?
3. Dimecres, tothom de la classe de la Pimi es va quedar castigat a l'escola per mala
conducta. ¿Significa això que la classe es va quedar castigada?
4. El dia que es van quedar castigats, tots els membres de la classe estaven enfadats.
¿Significa això que la classe estava enfadada?
5. Cada membre de la classe necessita un carnet d'autobús. ¿Significa això que la
classe necessita un carnet d'autobús?
6. A la classe de la Pimi, li van tocar 25 entrades gratuïtes al museu. ¿Significa això
que cada membre de la classe va rebre 25 entrades?
7. Tothom de la classe té dues cames. ¿Té dues cames la classe?
8. Tothom de la classe té un cap. ¿Significa això que la classe té un cap?
9. Tothom de la classe de la Pimi té mare. ¿Significa això que la classe té mare?
10. Cada membre de la classe de la Pimi va treure almenys un 5 a l'examen
d'ortografia. ¿Significa això que la classe va treure almenys un 5?
[Vegeu les entrades: "Pertànyer a" d'aquest Manual; "Classe, concepte de" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

8.2.13

EXERCICI: Classificació i categorització

(p.70,7-8)

Quan classifiquem, ho fem a base de posar coses semblants sota un apartat més
general. Així, classifiquem roures, oms i pins com a arbres, i classifiquem formigues,
abelles i vespes com a insectes.

' - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Certament, és fàcil de cometre errors de classificació. Una planta gran pot semblar un
arbre però no ser un arbre. Potser pertany a un grup marginal, i l'error de classificació és
comprensi ble.
Però hi ha també un altre tipus d'error: quan una cosa es classifica amb altres membres
d'un grup, tot i que es tracta d'una cosa que és impossible que sigui membre d'aquell
grup, perquè pertany a una categoria completament diferent. Això és el que anomenem
error categorial (o de categoria).
Per exemple, suposem que hem classificat un camió de recollida d'escombraries entre
els "turismes". Això seria un error, però no seria un error categorial. Ho seria, en canvi,
si sota la categoria dels "turismes", hi poséssim estiu o blau o sinceritat. Un tipus
d'error categorial consisteix, doncs, a ajuntar en un mateix grup coses d'un grup
radicalment diferent.
Hi ha un segon tipus d'error categorial. El gènere mamífer conté moltes espècies
diferents, com ara gossos, cavalls, balenes, etc. Però el gènere mamífer no és ell mateix
un mamífer, i l'espècie cavall no és tampoc un cavall. En casos així, confonem els
recursos de classificació lògica (classes, gèneres, espècies) amb els objectes agrupats sota
aquells apartats.
Pel que fa al llenguatge literal,hem de procurar d'evitar de caure en errors categorials,
perquè sovint són absurds. Pel que fa, però, al llenguatge figuratiu, els errors categorials
poden tenir un interès considerable.
En els casos següents, identifica les coses que no encaixen literalment en els grups en
què es troben. Després, mira si pots construir símils o metàfores tot utilitzant aquests
errors categorials. Per exemple, donats els termes roure, noguer, auró i sincer, és obvi
que l'últim terme, sincer, hi ha quedat inclòs per un error categorial. Però, ¿es podria dir
potser, en sentit figurat, "tan sincer com un roure"?
Heus aquí alguns grups:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

wancia
vellesa
joventut
infantesa
hivern

formatge
tabac
pa
decència
espaguetis

blau
groc
bellesa
rosa
vermell

amarg
dolç
picant
àcid
temps

formigó
asfalt
sorra
música
deixalles

[Vegeu les entrades "Categories", "Errors categorials" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
8.2.14 EXERCICI: Classes i categories (p.70,7-8)

Una manera de distingir les classes de les categories consisteix a proporcionar una
oració-test que necessiti ser completada. Els termes que tenen sentit quan es posen en
l'oració-test pertanyen a la mateixa categoria (tot i que, potser, a classes diferents). Els
termes que no tenen sentit pertanyen a categories diferents.
Suposem, per exemple, que l'oració-patró és "El/La ...... està dormint." ¿Quina de les
paraules següents tindrà sentit a l'espai en blanc, i quina, no?
ÓS

mes de maig
número 17
nena petita
dimecres
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La diferència, doncs, entre "ós" i "nena petita" és una diferència de classe. Però la
diferència entre aquests dos termes i els altres tres és una diferència de categoria.
En les oracions següents, ¿quins termes hi tenen sentit i quins, no?

1. Oració:" ............. són hàbils amb eines."
Termes possibles:
treballadors
triangles
micos
elefants
pilotes de futbol

2. Oració: "....... sovint estan plen(e)s de llot i de brutícia."
Termes possibles:
anys de traspàs
nens petits
botes
botigues de maquinària
ones radiofòniques
3. Oració: "....... es dobleguen per la meitat."
Termes possibles:
persones
lletres de l'alfabet
llibres
alguns materials plàstics
dissabtes
[Vegeu les entrades: "Categories", "Errors categorials" d'aquest Manual; "Classe,
concepte de" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica.]
82.15 PLA DE -DISCUSSIÓ: Raonar analògicament en ètica (p.71,15-25)

Quan veuen que la Pimi se sent desgraciada, en Bernat i la Isabel miren de consolar-la.
Li parlen amablement per fer-la sentir millor.
¿Per què ho fan, això?
Potser perquè són capaços d'imaginar-se els seus sentiments. (Això és el que a
vegades s'anomena "imaginació moral".)
Ara bé, un acte d'imaginació moral pot molt ben incloure un raonament analògic.
Considera l'episodi següent i després discuteix les situacions presentades.
«U n cotxe ha atropellat i ha mort en Rick, el basset alemany de la Joanna La
Joanna s'està asseguda al pupitre, plorant.
- "Tots hauríem de plànyer en Rick", diu la Victòria.
- "Només era un gos -replica en Nic-. ¿Com puc plànyer un gos vell?"
- "Tots hauríem de plànyer la Joana ", diu la Isabel.
- "¿I per què? -replica en Nic-. No li ha passat res, a ella. "
En Robert diu:
- "¿Quants dels presents tenen animals?"
Tots els alumnes aixequen la mà, en Nie també.
- "¿Quina class.e d'animal tens?", en Robert pregunta a en Nic.
- "Un llangardaix -diu en Nie-. El guardo en una peixera. Es diu Gufy."
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- "Nic -diu en Roben-, ¿com et sentiries si en Gufy s'escapés de la peixera, sortís al
carrer i l'atropellesin?"
- "Bé -diu en Nic-, això és molt diferent del que la Victòria i la Isabel m'estaven
dient."»
1. Quan algú, sense voler, ha deixat caure la paperera metàl.lica sobre el dit gros del
peu d'en Nic, la Isabel ha mirat de recordar què va sentir quan es va enganxar el
polze a la pona del cotxe.
2. El pare d'en Tomi s'ha quedat sense feina i la seva família s'ho està passant molt
malament. La Joana diu: "¡No em sé imaginar com deu ser! ¡Els meus pares
sempre han tingut feina!"
3. El germà de la Xita trepitja, sense voler, la pota del gat, i el gat fa un marrameu
molt fon. La Xita agafa el gat i l'abraça, mentre diu al seu gennà: "¡ Li has fet
mal!" "Oh, no -{;ontesta ell-, els animals no senten dolor."
4. La Cari parla cada dia amorosam~nt amb les plantes. La seva germana li diu: "¿Per
què et prens tantes molèsties?" "Es curiós -{;ontesta la Cati-. Es el mateix que la
gent li diu al Sr. Moliner."
[Vegeu les entrades: "Sentiments privats", "Empatia", "Dolor", "Analogia" d'aquest
Manual; "Entendre els altres", "Ment d'un altre" de Recerca Filosòfica; "Posar-se en lloc
d'un altre" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

Episodi 3 (pàgs.72-74)

Compartir comprensió
A la pàg. 72,8-10 podem fer una observació interessant sobre l'actuació de la Pimi.
Quan aprèn una cosa nova, independentment de les dificultats que hagi passat per
aprendre-la, immediatament la vol compartir amb altres. Recordem el dia en què la Pimi
va aprendre coses sobre analogies, metàfores i símils: en va parlar amb tots a l'hora de
sopar, tot i que acabava de fer morros després d'una bona enrabiada. Ara, malgrat haver
quedat força afectada, pensa que compartirà amb la mare el que ha après sobre famílies i
classes.
Comportaments semblants per mostrar intencions
Quan la mare gata vol cridar els petits, fa un soroll que sona com un ronc i un gemec
junts. Quan la Pimi vol anar a la falda de la mare, fa el mateix tipus de soroll.
Raonament la fortiori l
La justificació de la Pimi per seure a la falda de la seva mare no és simplement que tots
els de la seva classe fan el mateix, sinó que ella és gairebé la més petita de la seva classe.
En altres paraules, si els altres no són massa grans, ben segur que ella tampoc no ho és.
Si és correcte per als més grans, ha de ser correcte per als més petits.
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La gent no parla amb preèisió
De seguida la Pimi es troba amb un altre problema. Quan la gent diu que els mamífers
alleten els seus petits, volen dir només els mamífers femelles. La Pimi comença a plorar
perquè es pensa que no ho entendrà mai. La gent diu "Els mamífers alleten els seus
petits". No diu "Només els mamífers femelles alleten els seus petits". Sembla que s'ha
d'anar amb molt de compte a l'hora de creure tot el que la gent diu. Sovint l'oient
pressuposa moltes coses.

La Pi mi vol entendre, sembla que per naturalesa
El fet que la Pimi plori davant la perspectiva de no entendre-ho mai, indica què és
imponant per a ella. El que la Pimi vol és entendre.

Notar ambigüitats
La Pimi té infinites qüestions. Té un ull especialment agut per a les ambigüitats. Ara
vol saber si és possible de donar dos noms diferents a una mateixa cosa.

¿Per què són com són les coses?
La Pimi comença a veure que hi ha molt poques coses que siguin senzilles. Quan en
pregunta el perquè a la seva mare, ella li respon "Per fer-te pens,ar". La mare de la Pimi
suggereix que hI ha una intenció darrera la complexitat del món. Es una qüestió discutible
si aquesta complexitat simplement existeix o si és el resultat d'una plani.ficació deliberada.
La resposta de la mare de la Pimi provocarà finalment que la Pimi es pregunti si la
complexitat del món respon, o no, a una intenció.
8.3.1 EXERCICI: Els soldats, a més de formar una classe, ¿formen una família?
(p.72,10)
Evidentment, totes les persones que són soldats penanyen a la classe dels soldats.
Aquests soldats, però, ¿formen també una família?
Considera un model d'organització familiar: d'una primera generació, en neix la
segona; de la segona, la tercera; etc. Els membres de la família estan mútuament
relacionats per llaços de parentiu o per "relacions sanguínies". Així:
primera generació
segona generació
tercera generació
Considera ara Una organització militar. Els oficials de més graduació donen ordres als
de menor graduació, però mai a l'inrevés. Els soldats no són parents els uns dels altres.
Hi ha una sèrie de posicions, que van de dalt a baix:

oficials

general
coronel
comandant
capità
tinent
alferes
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sots-oficials

sots-tinent
brigada
sergent

classe de tropa

caporal primer
caporal
soldat
tambor
cometa

¿Quines altres semblances i diferències pots veure entre l'organització de l'exèrcit i una
organització familiar?
,
L'espècie humana de vegades és anomenada "la família humana". ¿Es literalment així
o bé és una figura retòrica?
[Vegeu les entrades: "Parentiu", "Família", "Pertànyer a" d'aquest Manual; "Classe,
concepte de" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
8.3.2 EXERCICI: A través de preguntes, fer analogies implícites (p. 73,19-20)
Quan contestem una pregunta amb una altra pregunta, a vegades ho fem per establir
una situació paral.lela. Quan ho fem, pot ser que estiguem suggerint una analogia, encara
que no la formulem explícitament.
Per exemple, heus aquí un famós diàleg:
William Ewart GLADSTONE, polític liberal, Primer Ministre britànic (18091898): "¿Perquè serveix una dinamo?"
lames Clerk MAXWELL, físic escocès (1831-1879): "¿Per què serveix un
infant?"
¿Quin dels diàlegs següents diries que suggereix alguna analogia?

1. Malva: "¿Quina edat té l'àvia de la Victòria?"
Lisa: "¿Quina edat tenen les piràmides?"
2. Guillem: "¿Es moren les flors d'aquest gerro?"
Cinta: "¿Viuen?"
3. Joan (fent camí cap a l'escola): "Ei, Pep, ¿on vas?"
Pep (fent camí cap a l'escola): "¿I on vas tu?"
4. Malva: "¿Quina edat tens Lis?"
Lisa: "¿Quina edat et penses que tinc?"
5. Cesc: "¿És realment ric el Sr. Ferrer?"
Eduard: "¿Pot ser pobre un multimilionari?"
6. Sofia: "Mare, ¿podria ser correcte alguna vegada que jo et mentís?"
Mare: "¿Tagradaria gaire que et donés una resposta falsa?"

306

--

- - - - -- - - - - - - - -

- - -- - - -

- - - -

-

7. Elm:" ¿I quina importància té que un grapat de nanos innocents acabin ferits,
mentre poguem enxarpar el nano que és culpable?"
Flora: "Però, això, ¿no és com buidar l'aigua de la banyera perdent la criatura i
tot?"
[Vegeu les entrades "Preguntar, fer preguntes", "Analogia" a l'Índex Temàtic
dExercicis d'aquest Manual.]
8.3.3 EXERCICI: Igual i.diferent(p. 73,22 - 74,8)

Digues si cada parella d'oracions té el mateix significat (MS) o diferent significat (DF).
MS

DS

?

1. Ningú d'aquesta classe no va anar a la botiga.
Ningú no va anar a classe d'aquesta botiga.
. 2. Els d'aquesta classe són o nois o noies.
Aquesta classe tant conté nois com noies.
3. En aquesta classe, només hi ha homes i dones.
En aquesta classe, no hi ha cap noi ni cap noia.
4. Alguns nois són en aquesta classe.
Algunes noies no són en aquesta classe.
5. En aquesta classe, hi ha alguns nois i noies.
En aquesta èlasse, no hi ha cap home o dona.
6. En aquesta classe, no hi ha sinó noies.
Aquesta classe només conté noies.
7. Alguns membres d'aquesta classe són nois.
Alguns nois són membres d'aquesta classe.
8. Tothom d'aquesta classe és noia.
Cada persona d'aquesta classe és noia.
9. Si és un membre d'aquesta classe, és una noia.
Si és una noia, és un membre d'aquesta classe.
10. En aquesta classe, només hi ha nens.
Només en aquesta classe, hi ha nens.
[Vegeu l'entrada "Sinònims" als Índexs Temàtics dExercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
83.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Ortografia i pronúncia

(p. 73,22-74,8)

1. ¿Per què hem d'aprendre ortografia?
2. ¿Tothom hauria de pronunciar igual les paraules?
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3. ¿~es persones que tenen el mateix cogn<]m, l'han d'escriure igual?
,
4. ¿Es igual escriure "sans" que ')ants"? ¿Es igual dir "vídeo" que,"video"? ¿Es
igual dir "balla" que "baia"? ¿Es igual dir "rosa" que "rossa"? ¿Es igual dir
"verdader" que "vertader"? ¿Perquè?
5. ¿Com pots saber què vol dir una persona si pronuncia o escriu malament les
paraules?
6. ¿Podries llegir un text amb totes les paraules mal escrites?
7. ¿Podries llegir un text amb totes les paraules escrites de manera diferent?
8. ¿Podries entendre una expressió amb totes les paraules mal pronunciades?
9. ¿Podries entendre una expressió amb totes les paraules pronunciades de manera
diferent?
10. ¿Com llegeixes un llenguatge codificat? .
11. ¿Et pots inventar un llenguatge ccxlificat?
12. ¿Pots tenir un codi secret?
13. Si ets l'únic que coneixes el teu ccxli secret, ¿podràs estar segur de recordar-lo
correctament?
[Vegeu l'entrada "Gramàtica" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

8.3.5 EXERCICI: Causes i intencions (p.74,8-10)
Quan la Pimi pregunta per què res no és senzill, la seva mare respon: "És per fer-te
pensar, estimada."
Segurament que la Pimi busca una explicació més que no pas una raó, i sembla, en
canvi, que la seva mare li ha donat una raó, en cena manera. La mare de la Pimi
pressuposa, en altres paraules, que la complexitat té una intenció, la intenció de fer-nos
reflexionar.
Potser estaria bé que consideréssim una colla de situacions anàlogues, i que ens
preguntéssim si l'explicació donada, ho és en termes de causa o en termes d'intenció.
1. Benjamí: "¿P~r què tenen aquestes ratlles aquests melons?"
Margarida: "Es per ensenyar-te per on has de tallar per fer-ne pans iguals."
2. Nani: "¿Per què tenim nas?"
Aleix: "Per aguantar les ulleres. "
3. Sam: "¿Per què tenen fulles els arbres?"
Felip: "Per fer-nos ombra. "
4. Núria: "¿Per què els formatges suïssos tenen aquells forats tan grossos?"
Verònica: "Així no toca tant formatge a cada tall i no se'n menja massa. "
5. Antoni: "¿Com es posen en moviment les busques d'aquest rellotge?"
Josefina: "Després de donar-li corda, el ressort es destrava i això fa que
l'engranatge i les busques es posin en moviment."
6. Marta: "¿Com és que tires cap a la plaça?"
Albert: "M'he d'aturar a ca'l sabater."
7 . Doris:" ¿Com és que la gent pobra no té tot el que necessita?"
Dolors: "Perquè no els seria bo."
Doris: "Però, no sembla pas que això faci cap mal als rics. "
Dolors: "Sí, però és que no són pobres."

308

8. Eva: "¿Com és que els óssos polars tenen abrics de pell gruixuts?"
Rafa: "Perquè els que tinguessin abrics de pell prims no podrien resistir el fred."
[Vegeu les entrades "Causa", "Raons" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

8.3.6 EXERCICI: Raonarambambigüitats

(p.74,11-12)

Heus aquí una colla de situacions. Se't demana que diguis
a) quina resposta té sentit, però no seria divertida;
b) quina resposta té sentit, però és sorprenent i divertida;
c) quina resposta té poc sentit o és insensata.
Per exemple, considera aquesta situació:
«Un visitant de l'escola veu un noi que s'està prop de la pona principal; al costat
hi ha un gos. El visitant diu: "¿Mossega el teu gos?" El noi diu: "No, senyor." Uns
instants després, el gos mossega el visitant. Aquest es gira cap al noi i diu: "¡Em pensava
que m'havies dit que el teu gos no mossega!"
El noi podria contestar:
(1) "Volia dir que encara no havia mossegat ningú fins avui. "
(2) "¡Deu estar equivocat! ¡No l'hauria pogut mossegar, a vostè!"
(3) "Aquest no és el meu gos." »
Resposta que té sentit, però que no és divertida: (1)
Resposta que no té sentit: (2)
La resposta més divertida: (3)
I ara respon aquèstes mateixes preguntes en els casos següents:
A. El revisor d'un tren veu un passatger amb una pipa. El revisor diu: "No pot fumar
en aquest vagó."
Passatger: "No fumo pas."
Revisor: "¡Bé té una pipa a la boca!"
El passatger podria respondre:
(1) "És clar. També porto les sabates posades, ji no estic pas caminant!"
(2) "La pipa no està pas encesa."
(3) "Tot el tren fumeja."

B. Mestre: "Vinga, Maria, siguem clars. La Rosa t'ha pegat i tu li has tornat la
bofetada."
La Maria podria respondre:
(1) "Sí, volia que quedéssim empatades."
(2) "De fet, no li he pas tomat la mateixa."
(3) "Només li volia mostrar que l'estimo molt."
C. Dentista: "¿J.a n'has pres alguna vegada de Novocaïna?"

Jaume: "Sí."
Dentista: "¿I quin efecte et va fer?"
En Jaume podria respondre:
(1) "Ah, em va fer molt bona impressió. "
(2) "Em va cahnar el dolor durant les primeres hores."
(3)"Cada vegada que he pres Novocaïna, m'ha sortit un queixal."
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[Vegeu les entrades: "Acudits" d'aquest Manual; "Ambigüitat", "Raonaments" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

8.3.7 EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament (p. 74,11-12)

1. Pau:" ¿ Oi que va molt a poc
a poc aquest rellotge?"
Mim: "No, és que aquí, a la
ciutat, el temps passa molt
de pressa."
2. Noi: "Senyor, ¿no voldria pas
un petit mapa d'Europa?"
Turista: "Noi, un petit mapa
d'Europa no existeix."
3. Amàlia: "M'he aixecat a l'alba
per veure la sortida del sol."
Ester: "No podies haver triat
un moment millor."

¿Existeix alguna diferència
entre la manera de mesurar el
temps i la manera de percebre
el pas del temps?

¿El model d'una cosagran ha
de ser ell mateix gran?

¿"Sonidadel sol" i "alba"
no signifiquen el mateix? ¿Té
raó l'Ester?

4. Adam (al taulell): "Jo pendré
un suís."
Biel: "Jo també. Però el meu
que sigui un plat de maduixes. "

¿És consistent o inconsistent
en Biel?

5. Noi de la granja: "Hem descobert
que les nostres gallines
vermelles mengen molt més que
les blanques." ,
Noi de ciutat: "Es curiós això.
¿Com t'ho expliques?"
Noi de la granja: "Oh, simplement perquè en tenim moltes més,
de vermelles."

¿Hi ha diferència entre el
que mengen les gallines
considerades per separat i el
que mengen considerades totes
juntes?

6. Gat Manuix: "¿Què dóna quan
s'afegeix un O a un I?"
Mussol: "Dóna 1."
Gat Manuix: "És curiós, a mi,
sempre em dóna 10."

¿ Quina és la paraula ambigua?

[Vegeu l'entrada "Raonaments" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica.]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
8.1.3:
Convé estar molt atent en la discussió d'aquesta mena d'exercicis. Si hi ha algun
alumne especialment interessat en la vida animal i si aquest alumne intervé amb
entusiasme, és fàcil que alguns membres de la classe es deixin ensarronar, acríticament,
per les argumentacions que sentin. L'etologia i la biologia comparada han posat de relleu
moltes semblances de compottament i funcionament entre la vida animal i la vida
humana. Serà bo que aquestes semblances siguin considerades. Cal ser amaten~ però, a
no treure'n conseqüències precipitades. Les mones d'una gàbia del zoo adopten sovint
posicions que resulten molt semblants a les que adoptem els humans quan pensem o
reflexionem. L'adopció d'aquesta posició, però, ¿és ja un indici de pensar? Nosaltres
mateixos, ¿pensem sempre que adoptem aquella posició? ¿Oi que a vegades només fem
veure que pensem, a fi que la família, per exemple, cregui que estem estudiant i que
aprofitem el temps? ¿Podríem dir que les mones del zoo "simulen" que pensen? Però, si
fossin capaces de simular-ho, ¿no haurien de ser també capaces de fer-ho? ¿I quina
diferència hi ha entre "pensar" i "simular que es pensa"? (Aquestes qüestiçns es toquen,
per exemple, en els exercicis de l'entrada "Fingir" d'aquest Manual.) ¿Es només una
diferència de comportament? ¿O la diferència consisteix també en el lligam que aquell
componament i aquell acte tenen amb altres componaments i actes de la vida? Convé no
anar massa de pressa a interpretar actes aillats com si tots fossin entre si comparables i
intercanviables. De fet, la diferència entre una poma comestible i una poma de cera no es
veu a primera vista. Només apareix quan es descobreixen les coses que es poden fer amb
l'una i amb l'altra.

8.2.1:
El joc admet, és clar, les adaptacions que s'hi vulguin fer. Es pot pensar, per exemple,
en alguna solució per "repescar" els jugadors que han perdut. Si no ho fem, hi haurà nens
poc ràpids que es passaran gairebé tot el joc sense poder-hi panicipar. Hi ha moltes
solucions possibles, com ara que, quan un jugador perd, un dels que hagin perdut abans
pugui contestar i, si ho fa bé, es pugui reincorporar al joc. També es pot dividir la classe
en bàndols, etc.

8.2.14:
Recordi's que una.oració, tot i seria/sa, pot tenir sentit. Per exemple, "El dimecres ve
immediatament després del dilluns" és falsa, però no és absurda. D'altra banda~ no té
sentit dir "El desembre s'està engreixant" o ''Els quadrangles són saborosos". Es clar
que, el que és absurd des d'un punt de vista literal, metafòricament pot tenir sentit.]
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AUTOAVALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿Hi ha hagut cap alumne que hagi dirigit ja alguna sessió? Si és així, ¿ho ha fet
tan bé com jo?
2. Últimament, ¿han llegit amb més atenció els nens?
3. En les respostes que es donen els uns als altres, ¿sembla que són més reflexius
els nens?
4. Aquest últim mes, ¿han prestat més atenció a l'escriptura els alumnes?
5. ¿Sembla que ara hi ha més sentit de comunitat a la classe?
6. ¿He procurat que els alumnes poguessin fer prou pràctica de raonament analògic?
7. ¿Els alumnes saben reconèixer les analogies bones i les dolentes?
8. ¿Saben construir les seves pròpies analogies els alumnes?
9. ¿Saben distingir entre una mètafora, un símil i una analogia?
10. ¿Saben construir metàfores i símils propis?
Il. ¿Necessito tomar al Repàs de després del cap. 6, a fi que els alumnes facin més
pràctica d'analogies?
12. ¿Necessito tomar al cap. 6, a fi que els alumnes practiquin més la construcció de
metàfores i de símils?
13. ¿Hauria de proposar alguns deures per fer a casa, a fi que els alumnes
practiquessin el raonament analògic?
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DIÀLEG A CLASSE
Data:
Tema:

¿QUÈ HAN
CAPITOL?:

ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB

AQUEST

Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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A VALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi :

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

.Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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C~NVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPITOL:

Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

Literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.licules:

Obres i projectes d'art:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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CAPÍTOL NOU

Episodi I (pàgs. 75-77)

Causes i símptomes
La Mireia i la Pinú es posen malaltes la mateixa nit. Segurament totes dues tenen els
mateixos símptomes. La Pi mi suposa que tenen la mateixa malaltia. La farrn1ia fa
conjectures sobre la causa de la malaltia: la Pimi i la Mireia pensen que s'han posat
malaltes per culpa d'alguna cosa que han menjat, mentre que la seva mare s'inclina a
atribuir la malaltIa a un virus. (Ningú no planteja la possibilitat que una germana tingui un
virus i que l'altra estigui malalta per alguna altra causa.)
Molt sovint, la gent confon símptomes i causes.
Encoratja els alumnes perquè distingeixin entre símptomes i causes, però reconeix,
alhora, que aquest procés no és sempre fàcil. Per exemple, els alumnes estan
familiaritzats amb la febre. Pot ser que discuteixin amb vehemència si la febre és una
causa o un símptoma. No ens hauri·a de sorprendre que la discussió quedés inacabada,
perquè no és gens clar si la febre és símptoma o causa, o totes dues coses. D'altra banda,
hi ha moltes varietats de símptomes que es poden distingir clarament de causes. Els
avenços que els alumnes facin en la distinció d'aquestes dues coses els ajudaran a
entendre una distinció més general: la que s'ha de fer entre descripcions i explicacions.

Gènere i espècü
La Pinú es pregunta si ella i la Mireia tenen mals de cap diferents o bé el mateix mal de
cap. ¿Què es planteja la Pimi? Si ja entén la distinció gènere-espècie, potser s'està
preguntant si és possible de compartir el mateix mal de cap (tal com, en una multitud, la
gent pot companir el mateix pànic). Però si encara no entén la distinció gènere-espècie,
aleshores el que potser s'està preguntant és si les persones poden compartir el mateix mal
de cap en el sentit en què, segons ella, les vaques i els cavalls comparteixen el mateix
"mamífer".

Ironia
La Pinú diu "Em moro". ¿És una exageració això o bé és una figura retòrica? ¿Pretén
la Pinú que el lector s'ho prengui literalment? El comentari de la Mireia a la Pimi ("¡Quina
son que tens!") és àcid i Irònic.
Podries preguntar als teus alumnes què pensen que vol dir la Mireia
Quan la Pimi pregunta per què els metges no poden visitar els malalts a çlomicili, la
seva mare replica: "Molt divenit." Aquest sembla ser també un cas d'ironia. Es obvi que
el que la mare de la Pimi vol realment dir és justament el contrari del que realment diu.

Interpretar l'enriolament
Quan la Pimi i la Mireia arriben a la consulta del metge, la infermera els diu que es
preparin. Les noies s'enriolen fins que, en entrar el metge, l'enriolament s'acaba de cop.
Els teus alumnes potser vulguin discutir per què les noies estan enriolades. ¿S'estan
divertint molt o bé estan nervioses?

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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¿Recorren a les excuses els metges?
Llavors hi ha un diàleg entre la Pimi i el metge. Aquest sosté que no li donarà cap
injecció si no cal. Ella replica: "¡Però caldrà!" Aquesta cínica observació podria molt ben
ser la manera que té la Pimi de dir: "Això no és cap raó. Vostè ho farà i em donarà
l'excusa que ha calgut fer-ho." Tanmateix, podria ser que no tothom estigués d'acord
amb aquesta interpretació. Potser la resposta de la Pimi ha vingut determinada per la por a
les xeringues i perquè ha connectat mentalment les xeringues amb els metges.

¿Recorren a l'afalac els metges?
Sembla que el Dr. Vives s'adona que la Pirrú és un pacient una mica complex, i per
això recorre a l'afalac. "Moltes criatures de dotze anys no es comporten tan bé com tu."
La Pimi no es deixa enredar. Està acostumada a descobrir fal.làcies informals i protesta
perquè el metge es riu d'ella.
· 9.1.1- PLA DE DISCUSSIÓ: Dolor

(p. 75,12-13)

1. Quan et fa mal alguna cosa, ¿què dius: "Tinc dolor (al braç, a la cama, o allà on
sigui), o bé: "Estic adolorit"?
2. ¿Som nosaltres que estem adolorits o és el dolor que està en nosaltres?
3. ¿Poden sentir dolor els animals? ¿Com ho pots dir?
4. ¿Pot sentir dolor un peix? ¿Com ho pots dir?
5~ ¿Pot sentir dolor l 'herba? ¿Com ho pots dir?
6. ¿:ç:t sembla que els altres senten dolor? ¿Com ho pots dir?
7. ¿Es possible que sentis dolor, encara que no et passi res?
8. ¿Et pot causar dolor un pensament?
9. Si un pensament pot ser dolorós, ¿pots fer que el dolor marxi, simplement a base
de pensar-hi?
10. ¿Hi pot haver vegades en què el dolor sigui útil?
[Vegeu les entrades "Sentiments privats", "Dolor" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
9.12 EXERCICI: Símptomes i causes

(p. 75,12-15)

Un: sfmptoma és un senyal d'alguna malaltia o afecció o mal funcionament del cos.
U na causa és allò que produeix un efecte com ara un símptoma, o bé algun altre
resultat o conseqüència.
AiXí, doncs, la ragera de nas és un símptoma de refredat. Però la causa del refredat
pot haver consistit en un cop d'aire després d'haver estat en un lloc molt calent.
Dels casos següents, ¿quins classificaries com a símptomes (S) i quins com a causes
(C)?
SC?
1. Ernest: "Els peus em fan mal."
Maties: "Pones sabates massa petites. "
2. Dora: "Em peten les dents."
Sara: "Fa tant de fred en aquest cine, que ni m'ho
passo bé amb aquesta pel.lícula de por."
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3. Víctima: "A tu, Dràcula, ¿què et va fer esdevenir
vampir?"
Dràcula: "No ho vaig poder evitar. Vaig néixer amb
aquests ullals tan llargs, ¿veus? .. "
4. Pilot: "Sembla que tremoles un xic."
Saltador. "Aquest és el meu primer salt en
paracaigudes, i estic espantat. "
5. Nic: "Fixa't en aquell gos d'allà, està treient
escuma per la boca."
CarIa: "Probablement hagi mastegat sabó. Anem a
jugar amb ell."
6. Ariadna: "Si tinc l'estómac malament el dimarts,
estic segura que tindré un brot de febre el
dimecres."
Melisa: "El dimarts t'ho farà cada vegada, això."
[Vegeu les entrades: "Símptoma" d'aquest Manual; "Causa" d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

9.1.3 EXERCICI: Preguntes estúpides. respostes estúpides

(p.75,13)

Els jugadors es col.loquen en dues fileres, l'una encarada amb l'altra. Cada jugador de
la primera filera pensa una pregunta i, en veu ben baixa, la formula a la persona de la
mera del davant La persona preguntada, però, no contesta, sinó que només prepara una
resposta. Així acaba Ja primera volta, que resulta força silenciosa.
En una segona volta, es tornen a fer les preguntes, i ara ja en veu alta. Cada
preguntador, però, no es toma a dirigir a la mateixa persona d'abans -que és la que té al
davant-, sinó que es dirigeix a una persona de l'altra filera, que estigui ben allunyada
d'ell. (Es podria dir que, aquesta segona vegada, les preguntes no es fan seguint la
vertical, sinó la diagonal.) I ara la persona preguntada respon en veu alta, però dóna com
a resposta la que havia preparat quan li havien formulat la pregunta anterior.
[Vegeu les entrades: "Preguntar, fer preguntes" d'aquest Manual; "Preguntar" de
Recerca Filosòfica. ]

9.1.4 PLA DE DISCUSSIÓ: "El mateix", i "el mateix tipus"

(p.75,14-15)

¿Podien haver tingut el mateix virus la Pimi i la Mireia?
¿Podien haver tingut el mateix refredat la Pimi i la Mireia?
¿Podien haver tingut el mateix mal de cap la Pimi i la Mireia?
Si la Pimi i la Mireia fossin bessones siameses, ¿podrien haver tingut el mateix
refredat?
5. Si la Pimi i la Mireia fossin bessones idèntiques, ¿podrien haver tingut el mateix
refredat?
6. ¿Podien haver tingut el mateix tipus de refredat la Pimi i la Mireia? ¿Podien haver
tingut el mateix tipus de mal de cap?
7. ¿Podia la Pimi haver tingut un tipus de refredat i la Mireia, un altre tipus de
refredat?
8. ¿Podia la Pimi haver tingut un refredat i la Mireia haver tingut un mal de cap del
mateix tipus ?
1.
2.
3.
4.
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9.
10.
11.
12.

¿Podia estar equivocada la Pimi quan es pensava que tenia un refredat?
¿Podia estar equivocada la Pimi quan es pensava que tenia mal de cap?
¿Podia estar equivocada la Pimi pel que fa a la causa del seu mal de cap?
Si resulta que la Pimi i la Mireia es van donar un cop de closca, ¿és possible que
l:una hagués tingut mal de cap i l'altra, no?
13. ¿~s possible que la mateixa causa produeixi efectes diferents?
14. ¿Es possible que la Pimi i la Mireia ónguessin mal de cap, però per causes
diferents?
15. ¿Poden causes diferents produir el mateix efecte?
16. ¿La Pimi i la Mireia van vomitar totes dues perquè estaven malaltes, o bé el vòmit
de la Pimi va causar el de la Mireia?
[Vegeu l'entrada "Causa" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica.]
9.15 EXERCICI: Ironia (p. 76,7)
I~ Generalment, la ironia s'usa per significar justament el contrari del que de fet es diu.
Per exemple, a 76,7 la mare de la Pimi diu: "Molt divenit" i, en canvi, nosaltres
entenem que el que ella vol dir és que no és gens divenit.
En els casos següents, digues si penses que els parlants volen dir el que diuen o bé
volen dir el contrari:

HO VOLEN
DIR

EL CONTRARI?

1. Armand (corrent pel menjador i escampant
menjar pel damunt de tothom): "Això ha
estat molt airós de part meva. "
2. Ofèlia (descobrint que la seva habitació
de l'hotel té la mida d'un armari): "Oh,
¡i quina magnificència!"
3. Marià (contemplant el Gran Canyon del
Colorado): "¡Fantàstic!"
4. Marià (quan perd el seu equip): "¡Oh,
fantàstic! "

11. De vegades som irònics perquè, en dir una cosa sobre una alternativa, estem
suggerint el contrari del que diem en relació amb una altra a1ternaóva o amb totes les
restants. Suposem que la Diana diu: "¡Caram, és molt llest en Quico! ¡Aquest any fms i
tot ha aprovat una assignatura!" Fàcilment, en podem inferir: a) que no ha aprovat les
altres; b) que en anys anteriors encara li va anar pitjor. La Diana pensa, doncs, que en
Quico no és gaire llest. El que ella ha dit s'ha d'entendre, per tant, irònicament.
Digues si les observacions següents són iròniques (1) o no (NI):
I

1. Gràcia: "¡Molt guapo és en Jan! ¿Com voleu que no
sigui guapo algú amb aquesta dent tan preciosa?"
2. Guiu: ¡Renoi, m'agraden les síndries! ¡Més que
els gelats!"
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NI

?

3. Telm: "Confio absolutament en aquest xicot,
¡mentre el pugui tenir vigilat!"
4. Minerva: "¡Quin dia tan preciós que hem tingut!
¡Ara ja fa cinc minuts que no plou gens!"
[Vegeu les entrades: "Ironia" d'aquest Manual; "Contraris" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
9.1.6 EXERCICI: Ironia (p. 76,7)

Considera aquest poema:
Ei, ei! Bell caçador,
dispara el teu canó.
Pam! Ara l'animal,
mort, mut i ensarronat,
ja ha arribat al final.
Mai més no piularà,
ni s'arrossegarà,
mai més no saltarà,
ni fam ni senindrà,
ni dormirà a la nil
Oh! ¡Que divertit!
(Walter de la Mare)
1. ¿La persona que va escriure aquest poema pensa que matar animais és una bona
cosa?'
2. ¿L'escriptor pensa que matar animals és divertit?
3. Tenint en compte que l'última ratlla del poema fa: "¡Que divertit!", ¿no diries que
l'~scriptor està a favor de la cacera com a esport?
4. ¿Es possible que l'escriptor vulgui dir el contrari del que acaba de dir?
5. ¿Què hi ha, en el poema, que pugui suggerir que, a l'escriptor, li desagrada molt
que es cacin animals i que es matin?
6. El poema, fins que arriba a l'última ratlla, ¿et fa admirar el caçador?
7. El poema, fins que arriba a l'última ratlla, ¿et fa admirar l'animal?
8. El poema fa que et sentis joiós de la vitalitat de l'animal?
9. El poema fa que et preguntis sobre el desempar i indefensió en què es troba
l'animal?
10. ¿El poema fa que et p,reguntis com pot ser que algú es diverteixi matant una
criatura indefensa? ¿Es aquest el significat de les paraules "¡Que divertit!"?
[Vegeu les entrades: "Ironia" d'aquest Manual; "Contraris" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
9.1.7 EXERCICI:

Ora~ons

ambigües

(p. 76,7)

¿ Què signifiquen les oracions següents?
1. La mare de la Maria va donar galetes al seu gos.
(a) La mare de la Maria va donar unes galetes al gos de la Maria.
(b) La mare de la Maria va donar al gos (que pertanyia a la Maria) unes galetes.
(c)La mare de la Maria va donar al gos (que pertanyia a la mare de la Maria) unes
galetes.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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2. Quan es feien curses d'eugues, el Sr. Simó sempre en muntava una.
(a) Quan es feien curses d'eugues, el Sr. Simó sempre muntava una euga.
(b) Quan es feien curses d'eugues, el Sr. Simó sempre muntava (organitzava) una
cursa.
3. "Tom -va dir el mestre-, pregunta a en Toni qui és que seu al costat de la
finestra."
(a)"Tom, pregunta a en Toni, qui és la persona que està asseguda al costat de la
finestra."
(b) "Tom, pregunta a en Toni, qui s'asseu (habitualment) al costat de la finestra."
4. La Joana estima la natura més que en Jaume.
(a) La Joana estima la natura més del que estima en Jaume.
(b)La Joana estima la natura més del que en Jaume estima la natura.

5. En Víctor volia menjar més salat.
,
(a) En Víctor volia que el menjar fos més salat. (Es a dir, volia menjar coses més
salades.)
(b) En Víctor volia continuar menjant coses salades. (És a dir, volia menjar més
coses salades.)
[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

9.1.8 EXERCICI: Problemes de significat

(p.76,7)

I.
1. L'assassinat del veí, ¿és l'assassinat que té com a autor el veí (el que ha fet el veí)
o bé és l'assassinat que té com a víctima el veí (el que s'ha fet del veí)?
2. Mare lactant, ¿és una mare que alleta o una mare que és alletada?
3. Arma mortal, ¿és una arma que mata o una anna que s'ha de morir?
4. Maniquí de moda, ¿és un maniquí que està de moda o un maniquí que passa
moda?
5. Operació policial, ¿és una operació que fan els policies o una operació a la qual
els policies se sotmeten?
6. Advocat defensor, ¿és un advocat que defensa o un advocat que es defensa?
7. Saló literari, ¿és una habitació plena de literatura o una reunió de literats?
8. Uançador de pes, ¿és un atleta que pesa molt o un atleta que llança pesos?
9. Home imponant, ¿és un home d'importància o un home que importa productes?
10. Salutació cordial, ¿és un cor que saluda o una salutació que es fa de cor?
11. Lliçó magistral, ¿és una lliçó molt ben feta o una lliçó donada pel mestre?
1I.¿Tens cap problema amb els significats de les expressions següents?

a aigüa mineral
b. cacera de bruixes
c. molinet de cafè
d. llengua vulgar
e. llengües mortes
f. parlar amb el nas

g. sala d'estar
h. focs artificials
i. escola maternal
j. maquinària electoral
k. fàbrica de paper
1. abella fustera
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[Vegeu l'entrada "Ambigüitat" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
9.1.9 EXERCICI: Fer

(p. 75,12; 76:3,14,25)

Connecta les expressions de la columna de la dreta amb les de l'esquerra, que sempre
contenen "fer".
1. En Nic sempre fa ganyotes a la
Pimi.
2. Sempre que la Mireia i la Pimi es
barallen, després fan les paus.
3. La mare de la Pimi està fent el
dinar.
4. La mare de la Pimi es fa les ungles.
5. El pare de la Pimi diu: "No tenim
gaíres diners, ben just per anar
fent."
6. Cada matí la Pimi i la Mireia es fan
el llit.
7. La Pimi està fent una escultura a la
classe de plàstica.
8. Dos i dos fan quatre.
9. La Pimi no té ganes de fer campana.
10. La Pimi diu: "No és gens fàcil de
fer amics."

a. tomen a ser amigues
b. pinta i arregla
c. molesta
d. preparant
e. paren
f. modelant
g. passant, tirant
h.donen
i. adquirir
j. deixar d'anar a
l'escola

[Vegeu l'entrada "Fer" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica:]
9.1 .10 EXERCICI: Afalagar

(p. 77,3-9)

El Dr. Vives diu a la Pimi: "Moltes criar:ures de dotze anys no es componen tan bé com
tu." Llavors la Pimi protesta perquè el metge es riu d'ella Però, ¿es riu d'ella el Dr.
Vives, o potser és irònic, o bé només mira d'afalagar-la per aconseguir que es porti bé?
Afalagar és alimentar o encoratjar una virtut, una passió, un defecte, una mania. Amb
l'afalac es vol afectar agradablement algú, i es fa amb demostracions d'afecte o de
reverència. L'afalac, doncs, va més enllà que la lloança La lloança pot ser merescuda.
Però, quan lloem algú per damunt dels seus mèrits, llavors l'estem afalagant.
Digues si els casos següents són casos d'afalac (A) o no (NA):
A

NA

?

1. Dan: "Només et diré una cosa sobre Alaska: ¡és
l'estat més extens de tots els Estats Units
d'Amèrica! "
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2. Lluís: "Anna, ¡has estat molt brillant descobrint
que la paraula 'onografia' té deu lletres! ¡Ningú
més, de tota la classe, no ho hauria pogut fer!"
3. Nina: "Lau, has arriscat la teva vida per salvar
aquella criatura de dins d'una casa en flames. ¡He
de dir que ets un autèntic heroi!"
4. Mila: "Moli, no t'hi capfiquis, encara que tots et
diguin que tens una veu xisclaire. Jo trobo que és
molt musical i molt bonica."

9.1.11 PLA DE DISCUSSIÓ: Malaltia (p.77,13-18)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Totes les malalties componen dolor?
¿Totes les malalties s'encomanen?
Si una malaltia és dolorosa, ¿significa això que no s'encomana?
Si una malaltia s'encomana, ¿significa això que no és dolorosa?
¿Saps dir quina diferència hi ha entre estar malalt i estar bo?
¿Sap dir el teu metge la diferència que hi ha entre que tu estiguis malalt i que
e~tiguis bo?
7. ¿Es possible que tu pensessis que estaves malalt, però que el teu metge digués
qq.e estaves bo?
8. ¿Es possible que tu pensessis que estaves bo, però que el teu metge digués que
estaves malalt?
9. Si tu i el teu metge no esteu d'acord sobre la teva salut, ¿pot ser que t'equivoquis
tu?
10. Si tu i el teu metge no esteu d'acord sobre la teva salut, ¿pot ser que s'equivoqui
el teu metge?
.
11. ¿Dos metges diferents poden no estar d'acord sobre la teva salut?
12. ¿Poden dos metges estar d'acord sobre els súnptomes que tens i, en canvi,
discrepar sobre el significat dels símptomes?
[Vegeu les entrades "Dolor", "Símptoma" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

Episodi 2 (pàgs.77-80)

Petita manipulació d'una amiga

La Pinú està preocupada perquè no podrà explicar la seva història a la classe. El seu
pare mira d'ajudar-la en aquest problema, tot suggerint que convidi els companys de
classe a casa seva i que allà els expliqui la història. La Pimi demana a la Isabel que
demani a la classe de reunir-se a la seva habitació. La Pimi no s'adona que molts dels de
la classe trobaran que la petició no és raonable. Tampoc no s'adona que li fa un encàrrec
molt difícil, a la Isabel. La Isabel, amb la sagacitat habitual, anticipa molt clarament les
probables conseqüències, però la Pimi no es conforma amb la protesta de la Isabel. I
passa a suplicar, ensibornar i ma..l'1ipular a fi d'aconseguir el que vol. Primer, recorda a la
Isabel la seva amistat. Després, dramatitza tant com poc la seva situació, tot dient: "¿Qui
sap? ¡Potser m'estic morint!" Prediu, tristament, la pena que sentirien tots si ella no
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tomés mai més a l'escola. La Pimireconeix que, si la Isabel no hi hagués estat d'acord,
hauria pogut combinar tots els àrgúments i li hauria preguntat "com podia ser capaç de
negar-se a fer un petit favor a una amiga moribunda".

Mitjans i fins
Aquí hi ha una colla de temes. ¿Quan és que una petició esdevé no raonable? ¿Què és
un amic? ¿Pot ser correcte manipular un amic? ¿Què és una promesa? (La Isabel li diu
amb fermesa que no li pot prometre res.) Molts d'aquests temes apareixen perquè la Pimi
persegueix un objectiu determinat i no és gaire escrupolosa quant als mitjans per
aconseguir l'objectiu. Tot l'episodi planteja qüestions sobre la relació entre fms i mitjans.
¿És correcte perseguir un fi sense tenir en çompte els mitjans que s'usen o bé les
conseqüències o els resultats que s'obtenen? ¿Es correcte usar els amics per aconseguir
els teus propis objectius?

Prometre
Quan els nens van a casa seva, la Pimi queda desil.lusionada perquè només són
quatre, però s'aguanta les ganes de plorar. Els explica la seva història i ells li prometen
d'explicar-la als altres. Toma a aparèixer el tema de lapromesa.
Llavors la Pinú ens recorda que ella no ha promès mai que explicaria la història ' al
lector. Sembla que no s'adona que a vegades fas una cosa tant si l'has promès com si no.
D'altra banda, podem inferir del que ella diu que, si ho hagués promès, se sentiria
obligada a explicar-nos-la.
Ara ens podria ajudar l'observació que la Isabel ha fet sobre aquest tema a 79,1-2. Ha
dit: "Ho intentaré. ¡Però no et puc prometre res!" Amb altres paraules: faré tot el que
pugui. Obviament, la Pimi creu que només la promesa compromet a fer un favor a un
amic.
Observa que, al' final .de l'episodi, els amics no li diuen: "Prepararem un secret. I,
quan tomis, potser t'hi deixarem participar i potser no". El que li diuen és: "Quan tomis a
l'escola, prepara't per tenir una gran sorpresa." A diferència de la Pimi, ells saben fins
on han d'arribar les gracietes innecessàries.

9.2,1 PLA DE DISCUSSIÓ: Simular

(p. 78,23 - 79,5)

La Pimi diu que potser s'està morint i pressuposa que els amics no tenen cap dret de
refusar la seva petició.
1. ¿Pretén la Pimi enganyar la Isabel pel que fa a la gravetat de la seva malaltia?
2. ¿Alguna vegada és correcte enganyar un amic?
3. ¿Seríem més exactes si diguéssim que la Pimi mira de fer veure que està molt
malalta?
4. ¿Simular és el mateix que fer creure?
5. ¿Simular és el mateix que actuar?
6. ¿Simular és el mateix que mentir?
7. Si no ets un rei, però et penses que ho ets i actues com a tal, ¿estàs simulant que ,
ets un rei?
8. Si ets un rei i ho saps, però actues com si no ho fossis, ¿estàs simulant?
9. ¿Simulen els animals? (Per exemple, ¿juguen mai a "fer el mort"?)
10. Imagina't que simules molt sovint. ¿Podries simular que deixes de simular?
[Vegeu l'entrada "~ingir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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9.2.2 EXERCICI: Fins i mitjans (p. 79,3-5)

Els fins són metes o objectius, coses vers les quals aspirem. Els mitjans són les
coses o els mètodes que usem per aconseguir els nostres fins.
Per exemple: per arribar a l'escola, molts nens agafen l'autobús. El bus és un mitjà de
transport; arribar a l'escola és l'objectiu o el fi. Els nens van a l'escola per adquirir
educació. Així, adquirir educació és el fi, i assistir a classe és el mitjà.
En els casos següents, ¿pots distingir entre fins (F) i mitjans (M)? ¿Hi ha coses que
puguin ser alhora un mitjà i un fi?
F

M

?

l. Alcalde lr.: "¿Com podem millorar el transport entre
les nostres dues poblacions?"
.
Alcalde 2n.: "Construïm un pont sobre el riu."

2. Joan: "Quan fas solitaris, ¿fas trampa?"
Núria: "¡!tant! ¡El que jo vull és guanyar!"
3. Llorenç: "¿Què en faràs, d'aquests vint duros?"
Glòria: "¡M'agraden molt els xiclets!"
4. Eduard: "¿Per què treballes tant?"
Lali: "Vull guanyar molts diners."
Eduard: ¿Per què vols guanyar molts diners?"
Lali: "Em vull comprar un pis nou."
5. Eduard:" ¿Per què treballes tant?"
Màrius: "Vull guanyar molts diners."
Eduard: "¿Per què vols guanyar molts diners? ¿Per
comprar-te un pis nou?"
Màrius: "No. Sóc un avar."
6. Gala:" ¿On vas amb aquesta clau anglesa?"
Vadó: "A arreglar les canonades del soterrani."
7 . Aprenent de lladre: "¿Aquest serà el robatori
peIfecte?"
Mestre de lladres: "Sí, si portem guants i no
deixem empremtes."
8. Miki: "Explica'm un conte i me n'aniré a dormir
de seguida."
El que fa de cangur: "¿De debò vols anar a donnir?
¿Per què no t'estàs aquí amb mi i mires la
tele?"
[Vegeu l'exercici 17.3 de Recerca Filosòfica. ]
92.3 PLA DE DISCUSSIÓ: No fer una cosa que vols fer

(p.79,17-18)

La Pimi diu que no va plorar, tot i que tenia ganes de fer-ho. Sembla una mica estrany
això. Normalment, no podem fer certes coses perquè els altres no ens les deixen fer. En
canvi, aquí tenim un cas en què la Pimi vol fer una cosa però no la fa, tot i que ningú no
l'hi impedeix.
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Respon les preguntes següents i, si pots, dóna raons:

I. ¿Poden les persones
1. plorar sempre que volen?
2. riure sempre que volen?
3. tenir mal de cap sempre que volen?
4. respirar sempre que volen?
5. donnir sempre que volen?

Il. ¿Poden les persones negar-se a fer les coses següents?
1. menjar
2. digerir el que han menjat
3. viure
4. morir
5. odiar
6. estimar
[Vegeu les entrades: "Voler" d'aquest Manual; "Voluntari / obligatori" d'aquest Manual
. i de Recerca Filosòfica.]

9.2.4 EXERCICI: Incomplir una promesa

(p.79,25)

Imaginem-nos que la Pimi diu: "Vaig prometre a la: Isabel que diumenge aniria amb ella
al cine. Però, diumenge, sense cap raó especial, vaig incomplir la promesa."
¿Aquest cas d'incompliment d'una promesa s'assembla a alguns dels casos següents?
1. Sònia: "El meu amic Bru em va preguntar si 15 per 3 feien 45, ijo li vaig dir:
'Doncs, sí i no'."
2. Jonàs: "La Trini ijo vam anar al cine amb uns quants amics.Ella es va passar
l'estona repartint-nos cacauets a tots. I és curiós, perquè, a la pel.lícula, els
membres de la banda es passaven l'estona repartint cacauets a tothom."
3. Grau: "Tinc molts dubtes sobre les coses. Si algú em fa una pregunta, primer
contest9
i un instant després dic 'Vull dir que no'."
4. Rita: "Es clar que et vaig demanar diners. Però mai no vaig prometre que te'ls
tornaria, ¿oi que no?"
5. Glòria: "Es cert que no sempre faig el que dic que faré, però em dic interionnent:
¡Mai no incompliré una promesa!"

'sr,

[Vegeu l'entrada "Prometre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
9.2 5 EXERCICI: ¿Què és una promesa?

(p. 80,1-2)

¿En quins casos es fa una promesa (P) i en quins no (NP)?

P

NP

?

1. Artur: "Promet-me que sempre m'estimaràs."
Gertrudis: "Ho faré."
2. Oriol: "¿Sempre sortirà el sol?"
Olga: "Sí, sempre sortirà, t'ho prometo."
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3. Barba-rossa: "¿M'estimaràs sempre?"
Esposa: "Tot el temps que visqui, t'ho prometo."
4. Carlota: "¿Faràs el favor d'estar-te quieta?"
Esther: "Miro d'estar tan quieta com una rata."
5. Sra. Picó: "Nens, ¿heu tret la pols tal com us
vaig dir que ho féssiu?"
Nens: "No, hem fet una passadeta, i hem promès
de tomar-hi."
6. Tià: "Vas prometre que em tomaries els diners
que et vaig deixar, i una promesa és una promesa."
Lluc: "No ho vaig pas prometre. Vaig predir que
t'ho tomaria, i em vaig equivocar."
7. Alí Babà: "¿Em deixaràs venir amb tu en el
proper viatge que facis?"
Simbad: "Si et portes bé."
8. Pretendent: "¿Quan em diràs si et casaràs amb mi?"
Noia: "Demà"
9. Ballarina: "Promet-me el que vulguis, però dóna'm
una ampolla de perfum car."
Soldat de Llauna: "Heus aquí el perfum. Prometo
que demà et portaré la lluna."
10. Aladí: "¿Tagradaria que em casés amb la teva
filla?"
Soldà: "¿És una amenaça o una promesa?"
[Vegeu l'entrada "Prometre" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
9.2.6 EXERCICI: Anàlisi de problemes de raonament (p. 80,13-14)

1.
Joan (a l'autobús): "Per favor,
senyor, ¿pot veure quina hora marca
aquell rellotge del carrer?"
Senyor: "Marca dos quarts de deu."
Joan (uns minuts després): "Senyor,
¿què marca aquell rellotge d'allà?"
Senyor: "Un quart de deu. "
Joan: "¡Conductor, deixi'm baixar!
¡M'he equivocat de direcció!"
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¿És possible que el segon
rellotge marqués un temps
anterior al gel primer
rellotge? ¿Es possible que
en Joan barregés espai i
temps quan va pensar que
s'havia equivocat de
.'?
direcCIO.

2.
Marcià (després de veure uh piano
per primera vegada): "¡No somriguis
d'aquesta manera!" .

¿Diries que el Marcià
pensa analògicament, però
no gaire bé?

3.
Jep: "Senyor, doni'ns cinc duros i
el meu germà petit li imitarà un
ocell."
Senyora: "¿De debò? ¿Refilarà com
un ocell?"
Jep: "No, però es menjarà un cuc."

¿Hi ha diverses maneres
d'imitar un ocell?¿ La
manera habitual és una
de les maneres?

4.
Jordi: "Doctor, estic segur que
tinc crudosi, i això sempre és
fatal."
Doctor: "¡No diguis disbarats! Si
en tinguessis, no ho sabries. No
tindries ni la més lleu molèstia. "
Jordi: "Però, doctor, ¡aquests són
precisament els meus símptomes!"

¿La manca de dolor pot ser
símptoma d'una malaltia?
¿Hi ha altres símptomes
que potser el metge coneix
i que en Jordi no coneix?

5.
Gina: "No sé on són les meves
ulleres."
Lis: "Estic segura que les trobaràs. "
Gina: "Oh, és clar, i quan les hagi
trobat, les podré buscar molt
millor."

¿Hi ha aquí una confusió
entre causa i efecte? Un
efecte (com "trobar"),
¿pot precedir mai la causa
(com "buscar")?

[Vegeu l'entrada "Raonaments" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. ]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
9.1.7:
4: Observi's que la versió b) sembla una mica forçada. Nonnalment, en lloc seu es
diria: "La Joana ·estima la natura més del que l'estima en Jaume". Amb això, però,
estaríem introduint una altra ambigüitat que ara ens convé evitar. I és que aquest
"l'estima" tant es podria referir a "la natura" com a "la Joana".
9.2.1 :
Pot ser interessant repassar el que s'ha dit en els "Suggeriments
i orientacions" de 8.1.3.
9.2.3:
No us deixeu desorientar ni endur per expressions populars com ara "Voler és poder".
Ni és veritat que sempre es pot fer tot el que es vol, ni ho és tampoc que sempre es vol tot
el que es pot fer.
(Si l'expressió mencionada és tan popular sedi perquè el seu sentit va per un altre
canú: el que ens diu és que el voler pot fer arribar el poder molt més enllà del que arribaria
pel seu compte; és a dir, que quan una cosa es vol, és molt més fàcil de fer o
d'aconseguir, entre altres raons perquè s'hi posa més interès, més esforç i fins i tot més
enginy. I el que això revela -però no cal entrar-hi aquí- és que el voler no és ben
independent del saber o del conèixer, ja que els pot empènyer i, fins i tot, fomentar.)]
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AUTOA VALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿Últimament, demano més sovint ajut als alumnes?
2. ¿Considero que els alumnes són més espavilats del que em pensava fa quatre
mesos?
3. ¿Trobo que les idees dels alumnes provoquen que pensi coses que no havia pensat
mai abans?
4. ¿He après alguna cosa de la discussió dels alumnes sobre el que hi ha implicat en
l'incompliment d'una promesa?
5. ¿Els alumnes expressen ara les idees d'altres maneres: a través de l'art, la dansa,
el teatre, el cant?
6. ¿Són més aptes els alumnes per ajudar-se mútuament a expressar amb més
claredat les pròpies idees?
7. ¿Els alumnes són més considerats els uns amb els altres?
8. ¿Em veuen els alumnes com a algú que també investiga cada dia sobre moltes
coses?
9. ¿Toleren els alumnes la diversitat d'opinions sobre els temes?
10. ¿Els alumnes manifesten tenir respecte pel que és un mètode d'investigació?
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DIÀLEG A CLASSE

Data:

Tema:

¿QUÈ HAN
CAPITOL?:

ACONSEGLIT

ELS

ALUMNES

Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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AMB

AQUEST

EXERCICIS DI AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes a les discussions de
classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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C~NVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST

CAPITOL:

Exercicis para1.lels que usaria:

Altresfonts que tenen relació
amb temes d'aquest capEtal:

literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.lícu1es:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

CAPÍTOL DEU

Episodi 1 (pàgs. 81-86)

Crear i interpretar
La Pimi explica la seva història a quatre persones. Quan toma a l'escola, troba que han
explicat la seva història a altres. Ara ella sentirà les versions finals produïdes per les
quatre últimes persones que l'han sentit. Una cosa resulta immediatament evident: cap
dels que ara explicaran la història no se l'han inventat. S'ha de distingir, doncs, entre les
persones que, com la Pimi, inventen les històries que expliquen i les persones que només
són "narradors d'històries".
Els teus alumnes potser ja s'han adonat que, entre els adults, es fan distincions
semblants en el món de l'art. Alguns individus creen obres que ells mateixos realitzen,
mentre que n'hi ha que són realitzadors d'obres creades per altres. Per exemple, molts
cantants actuals creen i interpreten la seva pròpia música. Alguns escriptors creen obres
per al teatre i després també participen en la representació. Alguns poetes llegeixen en
públic les seves pròpies obres. Ara bé, el que és més comú és distingir entre els
anomenats "artistes creatius", que no interpreten, i els "artistes intèrprets", que no
escriuen el que interpreten.
Versions
La separació entre el creador i l'intèrpret ha fet possible una variació molt més gran
d'estils de representació. Només hi ha una obra anomenada Hamlet, però hi ha hagut
centenars d'interpretacions diferents de l'obra. El mateix val per la història de la Pimi. Si
ella mateixa hagués explicat la història a la classe, només n'hi hauria hagut una versió.
Ara, en canvi, n'hi ha moltes versions concurrents, i les possibles . relacions entre
aquestes, i d'aquestes amb l'original, ofereixen una panoràmica fascinant.
Interpretació com a diàleg
Els companys de classe de la Pimi organitzen la narració en forma de diàleg. Podien
haver tingut un narrador, però trien, en canvi, la figura d'un ajudant que fa preguntes.
Aquí es veu que la metodologia que el Sr. Moliner ha fet servir durant el curs -quan ha
discutit totes les idees que es plantejaven a classe- ha estat intemalitzada pels nens
mateixos, que l'han incorporat al seu propi plantejament
Unificar les representacions
També necessiten una composició musical i una escenificació. Segurament que la Pimi
no va pas escenificar la seva història quan la va explicar a casa seva, però els companys
de classe decideixen que les històries s'escenifiquin. I encara més: troben que hi ha
d'haver entre elles un fil unificador, que va més enllà, per tant, del mer fet de tenir quatre
versions de la mateixa història original. I estableixen que hi hagi un director únic, que
supervisi les quatre escenificacions. Quan la Pimi ho sap, aplaudeix i diu que serà com
una obra en quatre actes.
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Capgirament de perspectiva
Adonem-nos que la classe és a l'escenari: Només la Pimi i el Sr. Moliner fan de
públic. Això sol ja proporciona un interessant capgirament de perspectiva.

¿És sincera amb si mateixa la Pimi?
Observem també que hi ha un moment en què la Pimi parla amb si mateixa.
Pots preguntar als teus alumnes si la Pimi és més sincera quan parla amb si mateixa o
quan parla amb els altres.

Titelles
La Isabel diu a la Pimi que hi haurà una representació de titelles. Pots plantejar
qüestions com ara: ¿Són els titelles models de persones en la vida real? Els actors a
l'escenari, ¿són analogies de persones en la vida real?

¿Hi ha un enfocament preferent per interpretar aquestes històries?
Els nens presenten escenificacions de les quatre versions de la història de la Pimi, i és
a aquest nivell d'escenificació com les quatre versions s'haurien de tractar a classe.
Alguns lectors poden sentir-se temptats d'interpretar aquestes quatre versions de la
història com si fossin mites .sobre la creació. Quant a això, estaria bé de recordar que la
Pimi mateixa ja ha proporcionat, a 30,26 - 31,2, dues pistes molt importants per entendre
aquestes històries. Ens ha dit que la història "m'ha fet plantejar la diferència entre els
animals que pensen i els aiúmals que no pensen. I m'ha fet plantejar com s'inicia el
pensar, o d'on prové." A més, voler interpretar aquestes històries com a mites de creació,
no solament s'aparta de les pistes que la Pimi mateixa ha proporcionat, sinó que sembla
que s'aparta també dels temes que travessen tot el Pimi. Perquè Pimi reflexiona
constantment sobre coses com aquestes: què són les ments, què són les persones, què
són les relacions i què són les analogies. El problema de la creació del món rarament es
troba en el primer pla d'alguna discussió. Això no vol dir que sigui il.legítim de veure
aquestes històries com a anàlogues als mites de creació. Des d'un punt de vista
pedagògic~ però, seria recomanable que s'evités confrontar aquestes històries amb les
interpretacions existents sobre aquest tema. Al mateix temps, aquestes històries ofereixen
als nens l'oponunitat de discutir alguns temes filosòfics importants: ment, identitat i
relacions.

Planificar la producció
Pot ser útil que facis encàrrecs concrets als alumnes amb certa anticipació, i que els
encoratgis a dissenyar i preveure els accessoris, els gestos, l'escenografia, la música, la
il.luminació, el muntatge escènic, és a dir, qualsevol cosa que pugui conduir a millorar
l'efecte teatral i la credibilitat de les representacions.
Els teus alumnes o bé poden representar els papers ells mateixos, o bé poden construir
titelles i fer una representació amb titelles. (podrien construir un teatret de titelles i
repartir-se les intervencions parlades.) Els nens a qui corresponguin els papers de Claca i
Didó podrien investigar una mica abans de la representació i podrien demanar l'ajut

~40

d'alguns companys de classe per preparar un model de màquina que separés la nata de la
llet descremada. Després, podrien aprofitar l'obra per preientar el model a tota la classe
per explicar com funciona. Després de les quatre representacions, tu t'hauries de mantenir
en un segon terme. Un o dos alumnes podrien ser seleccionats per fer d'alumnes-mestres
en cada una de les històries i, per tant, dirigirien la discussió després de cada acte. Cada
alumne-mestre podria tenir un ajudant que suggerís preguntes complementàries al grup
per mantenir viva la discussió. Els alumnes-mestres i els ajudants podrien adaptar i
reconvertir en preguntes algunes de les idees i dels temes següents:

Temes que es poden tenir en compte en el Primer Acte
La història d'en Claca i en Didó
1. ¿Quin és el significat de l'expressió "Fa molt, molt de temps"? ¿És una manera
d'indicar a l'audiència que es comença una història de ficció? ¿Has sentit mai una
història verdadera que comenci "Fa molt, molt de temps"?
2. ¿En què s'assemblen un cicló i un huracà? ¿En què no s'assemblen~
3. ¿En què s'assemblen la versió cinematogràfica i la versió literària de "El màgic
d'Oz"? ¿En què no s'assemblen?
4. ¿En quin sentit la Judy Garland era com la Dorothy, i en quins aspectes era
diferent d'ella?
5. Quan veus la versió cinematogràfica de "El màgic d'Oz", ¿fmgeixes que és
veritat?
6. La Judy Garland, per poder fer el paper de Dorothy, ¿va haver de fmgir que era la
Dorothy?
7. ¿Els animals fingeixen de vegades que són allò que no són?
8. Si una cosa forma part d'una posada en escena, ¿està representant un paper
aquella coSa?
9. ¿En quin sentit era usada com una analogia la màquina que separava la nata de la
llet descremada?
10. ¿Algú es pot imaginar què passaria si se separessin les ments dels cossos?
11. ¿Algú es pot imaginar com seria una ment, encara que no estigués separada d'un
cos?
12. ¿Són imaginables les ments?
13. ¿Podrien els cossos buscar les ments, si ells no tinguessin ments que els
ajudessiri a buscar?
14. ¿Podrien les ments buscar els cossos, si elles no tinguessin cossos que
busquessin?
15. ¿Estas segur que la ment que tens és realment teva?
16. ¿Com ho podries saber si no ho fos?
17. La pregunta anterior, ¿no et recorda allò de la Pimi, al començament del llibre,
quan es preguntava si la seva ment pertanyia o no al seu cos?
18. "Recordar", ¿significa potser que es torna a donar corda al mecanisme de la teva
ment?
19. ¿És probable que en Didó trobi la seva ment a sota el llit o a la banyera?
20. Si fos a la banyera, ¿què hi estaria fent? ¿S'estaria banyant?
21. ¿Iji ha algun lloc on sigui més probable de trobar-hi una ment?
22. ¿Es possible que la seva ment no estigui en cap lloc en concret?
23. ¿Té raó en Claca quan diu que a l'Oficina de Persones Desaparegudes només es
busquen persones, i no cossos i ments?
24. ¿Què és una persona?

'---------------
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10.1.1 EXERCICI: llanterna

(p. 81,9-10)

Cada jugador necessita: un full de paper, una ploma o un llapis, i una carpeta, o
similar, que faci de tauleta per poder escriure.
El grup necessita: una llanterna i una habitació a les fosques on els jugadors puguin
seure a terra, en cercle.

Que tots seguin en cercle. Poseu la llanterna al mig del cercle.
Que cada jugador intenti fonnular, mentalment, una biografia amb una sola oració.
("¿Què? ¿La història de tota la meva vida en una sola oració?" "Sí, la història de la teva
vida resumida en una sola oració. ")
Quan estiguis a punt per escriure, digues en veu alta: "¡llanterna!" Així demanes tom
per usar la llanterna. El teu veí te la pot aguantar, mentre tu escrius la oració.
Al final, recolliu totes les oracions i escriviu-les com un poema fet en grup. Serà un
resum de la vida de la classe.
[Vegeu les entrades "Oracions", "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

10.1.2 EXERCICI: Lahistòriad'unou (p.81,9-1O)
1. Que cada membre de la classe porti a classe un ou dur. (potser hi haurà algun cas
en què alguns membres de la classe vulguin portar prous ous per repartir entre
tots.)
2. Passeu uns minuts pintant cadascú el seu ou. (Tant es pot pintar simplement una
cara, com es pot dibuixar un cinturó al mig de l'ou, i llavors pintar una persona
sencera.)
3. Ara cadascú explica, en veu ben baixa -com qui diu, "a cau d'orel1a"- una
història a l'ou que ha pintat. (La història podria ser la història del futur de l'ou.)
4. I ara, que cadascú' faci el paper dè l'ou: per tant, que cadascú s'expliqui, a si
mateix, la història de l'ou, però que ho faci de la manera que li sembla que l'ou la
voldria explicar.
5. ¿Què faràs ara? ¿Et menjaràs l'ou? ¿El donaràs aun amic? ¿O bé el tomaràs a
casa?
[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.13 EXERCICI: Exercici escrit per fer a casa (p. 81,9-10)
Cada membre de la classe disposa d'un grup diferent de paraules, i les ha d'ajuntar, de
manera que acabi fonnant una petita història.
Ara bé, el grup de paraules, no se1 tria cadascú, sinó que li ve donat per la classe. La
manera més fàcil de fer-ho seria aquesta: cada membre de la classe agafa tants trossos de
paper com membres té la classe. A cada tros de paper, hi escriu una sola paraula I ara,
cadascun reparteix els seus trossos de paper entre tots els altres membres de la classe.

[Vegeu les entrades "Paraules", "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
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10.1.4 EXERCICI: Criticar analogies i símils

(p. 82.9)

Hi ha analogies i símils que funcionen millor que altres. Els que funcionen semblen
més apropiats, més adients, que els que no ho fan. Repassa els casos següents. i digues
quins et sembla que no funcionen, i per què.
I. SIMILS

1. Un titella és com una persòna.
2. U na persona és com un titella.
3. Un dipòsit d'aigua és com un timbal.
4. Un timbal és com un dipòsit d'aigua.
5. Una hannònica és com un orgue.

Il. ANALOGIES
1. Un escriptor és als personatges de la seva història com un titellaire és als seus
titelles.
2. Tocar l'harmònica és com tocar l'orgue.
3. Explicar una història és com escriure una història.
4. Tal com un acte és part d'una obra de teatre, així un escenari és part d'una sala
d'actes.
5. Tal com un escenari és part d'una sala d'actes, així un acte és part d'una obra de
teatre.
6. Una mà és a un timbal com una boca és a una harmònica.
7. Un escriptor és a un narrador d'històries com un narrador
d'històries és a un actor.
[Vegeu les entrades "Símil", "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

10.15 EXERCICI: Temes per a històries(p. 83,5-6)
Com ja saps, moltes obres d'art (històries, poemes, obres de teatre, etc.) tenen títols
com ara El Submarf Groc. ú:z Petita Princesa, ú:z Catedral Submergida, El Continent
Perdut, que consten d'un nom i d'un modificador. El nom ens diu a quina cosa es
refereix la història; el modificador ens diu quin tipus de cosa és. Tots dos junts anuncien
el tema.
Les dues columnes següents contenen modificadors i noms. Tria'n dos que et sembli
que serien un bon tema (i un bon títol) per a una història. Com en els exemples anteriors,
comença arnb "E1/la ...... "
grinyolador
vertiginós
somrient
ràpid
trist

viu
elèctric
espantat
decadent

banyera
aiguamoll
cullera
mandonguilla
ogre
golfes
embolic
filla
bruixa
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plàtan
monopatí
campanar
test
caixa registradora
malson
veler
llançador
engruna
púding
vestit de bany
ulleres
mirada

brillant
quúnic
agre
feliç
potinejat
sincer
divisible
esmicolat
constant
orgullós
covard
aigualit
mort
serè
fastigós
soluble

tacte

sabor
melic

¿I si ara escrivissis una història breu a partir del tema que has triat?
[Vegeu les entrades "Noms", "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]
10.1.6 PLA DE DISCUSSIÓ: Pallassos (p.83,12)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

¿Hi ha persones que no són pallassos, però que actuen com si en fossin?
¿Què vol dir que algú "fa pallassades"? ¿"Fan pallassades" els
pallassos?
¿Què vol dir "Només és un pallasso"? ¿No són importants els pallassos?
¿Els pallassos fan que la gent rigui i es diverteixi?
¿~ls pallassos riuen i es diverteixen?
¿I;s possible de divertir-se sense riure?
¿Es possible de riure sense divertir-se?
Quan els pallassos ens fan riure, ¿significa que ells són feliços?
Quan els pallassos es pinten la cara per semblar que estan tristos, ¿significa que
en realitat estan contents?
Si penses que els pallassos sempre fan entremaliadures, ¿et sembla que són
entremaliadures reals o només fingides?

[Vegeu l'entrada "Màgia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
10.1.7 EXERCICI: Versions

(p. 84,8)

. L. Frank Baum va escriure el llibre El màgic d'Oz. Després hi va haver una versió
cinematogràfica del llibre. Després encara es va fer una comèdia musical que era una
versió de la pel.lícula.
La Pimi va inventar una història. I els membres de la seva classe van representar
quatre versions diferents d'aquesta història.
¿No podrien fer també una versió musical de les obres que van representar? ¿l, a partir
d'una d'aquestes cançons, no podria algú composar una peça orquestral? ¿I no podria
algú escriure un poema sobre la música orquestral? ¿I no podria algú musicar aquest
poema? ¿I no podria algú fer un ballet a partir d'aquesta música?
Es pot decidir qui. començarà aquest exercici a base de la data de naixement. Comença
el que hagi nascut més a prop del 31 de desembre. Aquesta persona explica el que ha
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creat. (No cal que ho hagi fet re~ment. Però s'ho ha d'inventar, i ha de donar detalls de
com podria ser de debò.)
,
El següent -sempre segons el calendari- explica de quina manera ha produït una nova
versió -en una forma artística diferent- d'allò que el primer ha creat
El tercer fa el mateix amb la versió donada pel segon. I així ho van fent tots els
membres de la classe.
[Vegeu l'entrada "Històries" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.1.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Analitzarunaanalogia

(p.84,11-25)

En Claca i en Didó s'imaginen que l'huracà va separar les ments dels cossos de la
mateixa manera com la màquina de la vaqueria separa la nata de la llet descremada.
Considerem aquesta analogia.
1. ¿La llet pesa més que la nata o la nata pesa més que la llet?
2. ¿La ment és més lleugera que el cos?
3. Com que la nata puja cap a dalt, ¿es pot concloure que la ment ha de pujar "cap a
dalt"?
4. ¿La ment té pes?
5. ¿~a ment és "a l'interior" del cos?
6. ¿Es possible que el cos estigui "a l'interior" de la ment?
7. ¿Està en l'espai el teu cos?
8. ¿Està en el temps el teu cos?
9. ¿Podria el teu cos estar en la teva ment de la mateixa manera com ell està en
l'~spai i en el temps?
10. ¿Es bona o dolenta l'analogia d'en Claca? ¿Per què?
[Vegeu l'entrada "Analogia" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.1.9 PLA DE-DISCUSSIÓ: Ments i cossos

(p. 84,25-28)

Imagina't que hi va haver un huracà i que els cossos i les ments de tothom van quedar
separats. Després de l'huracà, els cossos i les ments van començar a buscar-se els uns als
altres:

1. ¿Els cossos prims trobarien ments primes, i els cossos grassos, ments grasses?
¿Per què sí o per què no?
2. ¿Els ulls del cos veurien la seva ment i la ment pensaria que aquest ha de ser el
seu cos? ¿Per què sí o per què no?
3. Si una ment i un cos s'ajuntessin erròniament, ¿se t'acut com podrien adonar-se'n
cadascun d'ells?
[Vegeu l'entrada "Ment" 'en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
10.1.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Ments i cossos (p.84,25-28)
1. ¿Pots veure el teu cos sencer, o només en veus una part?
2. ¿Et pots veure l'esquena (sense usar un mirall)?
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3.
4.
5.
6.
7.

¿Es poden veure a si mateixos els teus ulls?
¿Com és que l'ull gairebé ho pot veure tot, llevat de si mateix?
¿Pot saber-ho gairebé tot la teva ment?
¿Es pot conèixer a si mateixa la teva ment?
¿Es pot establir una analogia entre l'ull que procura veure's a si mateix i la ment
que p~ura conèixer-se a si mateixa?
8. El que anomenes "la teva ment", ¿és una sèrie de sons que "sents" -però no amb
le~ oïdes- i d'imatges que "veus" -però no amb els ulls?
9. ¿Es veritat que, a vegades, els sons i les imatges "en la teva ment" són com coses
en el món, però que altres vegades, en canvi, no hi ha cap semblança entre ells?
10. Imagina't que un cinema pogués parlar i que et digués que ell té una ment, perquè
conté sons i imatges. ¿Estaries d'acord o en desacord amb ell? ¿Per què?
[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
10.1.11 EXERCICI: Ments

(p. 85,15-16)

La columna de la dreta conté una colla d'opinions sobre el que és la ment. La de
l'esquerra conté un colla d'expressions en relació amb la ment. ¿Pots connectar les
expressions de l'esquerra amb les opinions de la dreta?

a.

l.
Diana: "Jo actuo amb el meu cos.
I penso amb la meva ment."

La ment és simplement el
ceIVell.

2.

b.

Blai: ''La ment és matèria. És
la substància que hi ha en el
teu cap que et fa pensar."

La ment és una substància
invisible.

3.

c.

Teresa: "'Ment' només és uba
paraula que es refereix al fet
que parlem amb nosaltres
mateixos."

La ment és una dimensió on
ocorren pensaments, tal com
espai i temps són dimensions
on ocorren esdeveniments.

4.

d.

Roc: "La meva ment és la meva
personalitat. "

La ment és la classe dels
actes mentals d'una persona,
com ara creure, negar, etc.

5.

e.

Grau: "La ment no es pot veure
ni tocar. La matèria es pot
crear i destruir, la ment, no."

La ment és la classe de les
idees de les persones.

6.

f.
Això de la ment no existeix.

Llúcia: ''La paraula 'mamífer' és
el nom d'una classe de criatures.
La paraula 'ment' és el nom d'una
classe de pensaments."
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7.

g.

Lau: "Un paràgraf és una ordênàció
de paraules i, semblantment, una
ment és una ordenació d'idees."

Cap de les oplhions
anteriors.

[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
10.1.12 PLA DE DISCUSSIÓ: Ments i cossos (p. 85,21-24)

A.
1. ¿Series capaç de caminar si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis cos, però no
tinguessis ment?
2. ¿Series capaç de parlar si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis cos, però no
tinguessis ment?
3. ¿Series capaç de sentir el fred de l'hivern si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis
cos, però no tinguessis ment?
4. ¿Series capaç de comptar si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis cos, però no
tinguessis ment?
5. ¿Series capaç de llegir en privat si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis cos, però no
tinguessis ment?
6. ¿Series capaç de fer saber als altres que eres allà si no tinguessis cos? ¿I si
tinguessis cos, però no tinguessis ment?
7. ¿Sabries que una altra persona era present si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis
cos, però no tinguessis ment?
8. ¿Series capaç de pensar si no tinguessis cos? ¿I si tinguessis cos, però no
tinguessis ment?

B.
1. ¿Com et sentiries si un matí et llevessis i descobrissis que tenies el cos d'un ós?
¿ Quines coses podries fer que no haguessis fet abans? ¿Quines coses no podries
fer? ¿Et sembla que faries les coses de manera diferent als altres óssos?
2. ¿Com et sentiries si un matí et llevessis i no poguessis recordar res sobre tu
mateix? ¿Quines coses podries fer? ¿Quines coses no podries fer?
[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
10.1.13 PLA DE DISCUSSIÓ: Persones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(p. 85,25-28)

¿Tots els teus amics són persones?
¿Tots els de la teva fanu1ia són persones?
¿Algunes de les coses de casa teva són persones?
¿Els animals són persones?
¿Els peixos són persones?
¿Els insectes són persones?
¿Els nens són persones?
¿Hi ha adults que rio són persones?
Els que es moren, ¿continuen essent persones després de la mort?
¿Cada persona és diferent?
¿Podrien dues persones compartir el mateix cos?
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Podria una persona tenir dos cossos?
¿Podria una persona tenir dues vides?
¿Les persones han de tenir cossos?
¿Les persones han de tenir ments?
¿Les persones han de tenir tant cossos com ments?
Si, en una carnisseria, un pollastre es comencés a comportar de manera
intel.ligent, ¿seria una persona?
18. Qui hagi sofert una paràlisi o bé estigui en coma. ¿deixa de ser una persona?
19. ¿Són persones els personatges de ficció (com la Pimi o en Bernat)?
20. ¿Què és una persona?
[Vegeu l'entrada "Persona" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
10.1.14 PLA DE DISCUSSIÓ: Els dos pallassos

(p.86,1-2)

1. ¿Per què estava tan excitat en Didó al començament de la història? ¿Hauria estat
tan excitat si en Claca no hagués començat amb les paraules "Fa molt, molt de
temps"?
2. En Claca explica una història d'un huracà. ¿Per què, doncs, comença de cop a
parlar de llet en una tina? ¿Està fent una analogia? Explica't.
3. En Didó diu que no s'ho sap imaginar com seria, si les ments de la gent se
separessin dels seus cossos. ¿Per què ho troba difícil, això? ¿T'ho saps imaginar

tu?
4. A la història d'en Claca, els cossos corrien per allà tot buscant les seves ments, i
les ments buscaven els seus cossos. Quan tu busques alguna cosa, ¿és la teva
ment o el teu cos que ho busca? ¿O tots dos? ¿O cap d'ells?
5. A vegades hi havia algun error: un cos s'ajuntava amb una ment que no era la
seva, i es barallaven i lluitaven. ¿Se t'acut una analogia per a això?
6. ¿La gent pot perdre la ment? ¿Com? ¿Pot perdre el cos?
7. ¿Només la gent són persones, o bé és persona qualsevol cosa que tingui ment?
8. ¿Les persones tenen ments i cossos, o bé les ments i els cossos tenen persones?
Si es pot dir una cosa. ¿per què no l'altra?
9. Si una persona perdés la ment i el cos, ¿què li quedaria? ¿No res? ¿I com podria
ser que no res tingués qna ment o un cos?
[Vegeu l'entrada "Ment" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
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Episodi 2 (pàgs.86-9O)

Temes que es poden tenir en compte en el Segon Acte

La Dama i el Mag
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

¿Què és un mag?
¿Hi podria haver gotes si no hi hagués món?
¿Iji podria haver caramels sense una fàbrica de caramels?
¿Es irònic el mag quan diu "¡Que dolç!"?
¿Què significa la frase "De totes les classes que es puguin arribar a imaginar, i
encara més"?
Si no hi hagués món, i els caramels continuessin caient, ¿caurien sempre més?
¿Per què van anar alentint la marxa els caramels?
¿ Què és una explicació?
El mag diu qUè els caramels eren vermells, porpres, verds i daurats, i que per això
el món és d'aquests colors. ¿Cal que sigui així?
¿Podrien els caramels ser d'un conjunt determinat de colors i, en canvi, el món
que ells formen ser d'un conjunt de colors diferent?
¿Et pots imaginar peus, cames, orelles, nassos i peus que deambulen?
¿Per què miraven de trobar-se els uns als altres?
¿Suggereix això que, en alguna època anterior, s'havien conegut o estaven units
entre si?
¿Una cosa pot ser "difícil de creure "? ¿Com ho pot ser?
¿Per què algunes coses serien més difícils de creure que altres?
La dama diu: "No li he pas demanat que s'ho cregui, només li he demanat que
m'escolti." ¿Quina diferència hi ha entre (1) escoltar una història quan te la creus,
(2) escoltar una història quan no te la creus, i (3) escoltar una història quan ni la
creus ni la deixes de creure?
¿La històrià pot ser igualment bona en tots tres casos? .
Els dits no busquen peus. Sembla. doncs, que les parts saben el que fan. Però, ¿i
com ho saben?
¿Per què no eren felices les persones quan es van trobar senceres?
¿Què et sembla que va ser primer: els individus o les fann1ies?
¿Per què et sembla que les persones van pensar a anomenar "muntanyes" a les
muntanyes? ¿Pcxlien haver anomenat "plana" a la muntanya i "muntanya" a la
plana? ¿Hauria sigut igual una cosa que l'altra?
¿Podrien serinfeliços els braços, les orelles i els nassos?
¿Podries ser una persona feliç amb un nas infeliç?
¿Podries ser una persona infeliç amb els braços feliços?
¿Els pallassos no són cossos infeliços amb cares felices?
¿çl desmai no és un arbre infeliç?
¿Es possible que certes paraules poguessin pensar que estaven fetes les unes per a
les altres, tal com de vegades els amics pensen que estan fets l'un per a l'al~?
¿És per això que, quan es parla. sembla que les paraules surten soles, sense
haver-les de buscar?
Quan es diu la paraula "gos", ¿la paraula "lladrar" ja es posa immediatament a
punt per a ser dita?
¿Et sembla que la gent va començar a parlar perquè les paraules maldaven per
poder-se expressar?
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31. ¿Et sembla que el pensar no va començar fins després que la gent ja havia parlat
durant un temps?
32. El parlar que va precedir el pensar, ¿va ser un parlar absurd?
33. ¿No barbotegen els infants abans de parlar amb sentit?
34. ¿La dama va ser realment serrada per la meitat, o es va tractar només d'una
iLlusió?
35. ¿Què és una il.lusió?

102.1 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Què és un mag? (p. 86,14-15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Fan màgia els mags?
¿Simulen fer màgia els mags?
¿Un mag és simplement un mestre de la ficció?
¿Existeix realment la màgia?
¿Els mags fan que passin coses com si fos per art de màgia?
Quan diem que una cosa passa com si fos una altra cosa, ¿estem fent una
analogia?
¿Diem que certes coses són màgiques perquè no tenim cap explicació per aquelles
coses?
Si trobéssim que una criatura estranya viu en el fons d'un llac, i no tinguéssim
cap explicació per la seva estada allà, ¿diries que hi ha anat per art de màgia?
Si algú et digués que agafessis una carta d'un piló de cartes, i després t'endevinés
la que havies agafat, ¿diries que és màgia això?
Si un mag no fa realment el que ell aÍrrma que fa, ¿està mentint?
¿Un mag és com un actor que representa un paper, tot i que potser no cregui
personalment en cap de les coses que diu? .
¿ Quina és la diferència entre un pallasso i un mag?

[Veg~u l'entrada "Pallassos" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.22 PLA DE DISCUSSIÓ: Formes i mides (p.87,10-11)
1. ¿Podrien les coses ser de la mateixa mida però tenir formes diferents?
2. ¿Podrien les coses tenir la mateixa forma però ser de mides diferents?
3. Si les coses tinguessin la mateixa mida, però formes diferents, ¿podrien ser
models les unes de les altres?
4. Si les coses tinguessin la mateixa forma, però mides diferents, podria l'una ser
model de l'altra?
5. Si les coses tinguessin la mateixa forma, però mides diferents. ¿podrien ser
analogies les unes de les altres?

10.2.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Noms

(p.89,6-9)

1. ¿~s possible que tots els noms fossin inventats per éssers humans?
2. ¿Es possible que tot el llenguatge fos inventat per éssers humans?
3. Si la gent es va inventar el llenguatge, ¿significa això que la gent que no tenia
llenguatge era capaç d'inventar-lo?
4. ¿ Com ens ho fem per donar nom a una cosa?
5. ¿Quina és la relació entre els noms i les coses que anomenen?
6. ¿Hi ha alguna raó perquè les coses tinguin els noms que tenen? ¿Hi ha alguna raó
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perquè les pedres s'anomenin "pedres" i els arbres, "arbres"?
7. ¿Per què certes persones (coin en Joan i la Maria) tenen els noms que tenen (com
"Joan" i "Maria")?
8. ¿Hi ha alguna cosa en el teu nom que et faci pensar que fa molt per a tu?
9. ¿Et faria res canviar de nom?
10. ¿Pot una cosa bonica tenir un nom lleig, i una cosa lletja tenir un nom bonic?
[Vegeu l'entrada "Noms" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

102.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Noms

(p. 89,6-9)

1. ¿Passaria alguna cosa si les muntanyes s'anomenessin "cadires", de manera que,
en lloc de parlar de "Les Muntanyes Rocalloses", parléssim de "Les Cadires
Rocalloses"?
2. ¿Passaria alguna cosa si els gossos s'anomenessin "gats", de manera que, en lloc
de dir "En Rex va ser un bon gos", diguéssim "En Rex va ser un bon gat"?
3. ¿Passaria alguna cosa si els mestres s'anomenessin "alumnes" i els alurrmes,
"mestres"?
4. ¿Tindria cap importància que els nens fossin anomenats "adults" i els adults,
"nens"?
[Vegeu l'entrada "Noms" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

102.5 PLA DE DISCUSSIÓ: Paraules i pensaments (p. 89,14-28)
La Dama diu al Mag que primer van venir les paraules, després les oracions i,
finalment, el pensar.
1. ¿Pots pensar en alguna cosa per a la qual no hi hagi cap paraula? ¿De què es
tracta?
2. ¿Et pots inventar una paraula? ¿Quina és?
3. Usa la teva paraula en una oració. ¿Té sentit aquesta oració?
4. ¿Podria qualsevol llegir la teva oració i saber què significa?
5. ¿Què ha estat primer: el pensament o la paraula?
6. ¿Inventem pensaments?
7. ¿Inventem paraules?
[Vegeu les entrades: "Paraules", "Pensar i pensaments" d'aquest Manual;
"Pensaments", "Pensar" de Recerca Filosòfica.]

10.2.6 PLA DE DISCUSSIÓ: LaDamaielMag

(p.90,6-7)

1. ¿Per què la dama vol explicar una història al mag?
2. En la història de la dama, hi ha una pluja continuada fins i tot abans d'haver-hi
món. ¿Què et sembla que vol dir ella amb "món"?
3. ¿Hi pot haver pluja que no caigui?
4. Se'ns diu que els caramels eren de mides diferents i també de formes diferents.
¿Podien ser de formes diferents sense ser de mides diferents?
5. Poc després del començament del món, els follets van descobrir que la terra era
feta d'una immensa massa de caramels, ben compacta. "i Ah-ha! -van dir els
follets-, ara sabem segur que el món ha estat fet per una Bruixa, perquè si no,
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¿com es podrien haver ajuntat tan bé tots aquests caramels?" ¿Què en penses, del
raonament dels follets?
6. El mag s'adona que els diferents colors dels caramels expliquen que hi hagi
diferents colors en el món. ¿Significa això que els diferents colors del món
expliquen que hi hagi caramels de diferents colors?
7. El mag troba difícil de creure que els braços i les cames rondessin tots sols. ¿Et
sembla que s'ho hauria pogut creure, si ho hagués intentat amb prou força?
8. ¿~e t'acut alguna cosa que sigui difícil de no creure?
9. ¿Es millor creure coses o no creure-les?
10. Un cop inventades les paraules, s'estaven donant noms a les coses i va sorgir una
discussió:
Pep: Heus aquí una cosa. ¿Quin nom li donarem?
Pau: Anomenem-la "muntanya".
Pep: Molt bé, però, ¿quin nom donarem a la muntanya?
Pau: Doncs, ¿què tal 'Everest'?
Pep: ¡Fantàstic! ¿I ara com anomenarem rEverest?
Pau: No siguis babau, a l'Everest, no li cal cap nom.
Pep: I, doncs, ¿per què li calia un nom, a la muntanya?
¿Com respondries l'última pregunta d'en Pep? ¿Per què .no van anomenar la cosa
simplement "Cosa"? ¿Per què no li cal un nom, a l'Everest?
11. Isabel: La meva àvia sempre diu "Abans de parlar, pensa".
Pimi: "Llavors, ¿per què la gent tot just va començar a pensar després d'haver
estat parlant durant molt temps?"
¿Què et sembla que va ser primer: parlar o pensar?
[Vegeu les entrades "Noms", "Històries, interpretar una història" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]

Episodi 3 (pàgs. 90-93)

Temes que es poden tenir en compte en el Tercer Acte
El Llenyataire de Llauna i l'Espantaocells

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Què vol dir "estar esparpallat"?
¿El teu cos està esparpallat?
¿La teva ment està esparpallada?
¿Com pot estar esparpallada una ment?
Que algú sigui savi, ¿vol dir també que és llest?
Que algú sigui savi, ¿vol dir també que és instruït?
Que algú sigui savi, ¿vol dir també que té estudis?
Que algú sigui savi, ¿vol dir també que és feliç?
Que algú sigui savi, ¿vol dir també que és bo?
Si es canviessin alhora totes les peces del Llenyataire, ¿seria el mateix
Llenyataire?
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11. Si es canviessin l'una darrera l'alrra totes les peces del Llenyataire, ¿seria el
..
mateix Llenyataire?
12. El Llenyataire de Llauna pregunta: "Si tomo a canviar totes les meves peces,
¿continuaré sent jo mateix?" L'Espantaocells diu: "Texplicaré una història." En
aquestes circumstàncies, ¿quina mena dbistòria podem esperar que expliqui?
13. ¿Esperaries que t'expliqués una paràbola? (Una paràbola desenvolupa una
analogia i la converteix en una història Té una intenció pedagògica.)
14. ¿Quina és la diferència entre un conte i una paràbola?
15. ¿Obté una resposta l'Espantaocells? ¿ Quina?
16. A 91,22-23 es diu que es van fer una colla de preguntes a les parts. ¿Qui les va
fer aquestes preguntes? ¿Se les podien haver fet les parts entre si?
17. ¿Per què discuteixen les parts?
18. ¿Què és una funció?
19. ¿Qui va repartir les feines "de cap i de nou"?
20. ¿Tenen una única funció les parts?
21. ¿Les persones tenen una única funció en la societat?
22. ¿Com arribem a saber quina és la nostra funció?
23. Quan, per fi, les parts van rebre les feines que els tocaven, ¿per què no van ser
felices?
24. ¿Són ximples les persones que volen ser alguna cosa que no són?
25. ¿L'Espantaocells està obligat a pensar que les parts eren ximples o bé podria ferne algun altre judici?
26. ¿Canviarà algun dia el Llenyataire de Llauna? Si dius que sí, ¿perquè? Si dius
que no, ¿per què no?

10.3.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Substituir peces i canviar coses
(p. 91,2-4)
El Llenyataire de Llauna a l'Espantaocells: "Si canvio totes les meves peces,
¿continuaré sent jo mateix?"
1. Si els teus pares tenen un cotxe vell i hi canvien el motor, ¿el cotxe encara és el
mateix?
2. Si els teus pares tenen un cotxe vell i hi canvien totes les peces defectuoses, una
per una., fins que totes les peces velles han estat substituïdes per peces noves, ¿el
cotxe encara és el mateix?
3. Si, a una persona, li fan un transplantament de cor, ¿aquesta persona és la mateixa
d'abans?
4. Si, a una persona, li transplanten el cor, el fetge i la cama dreta, ¿aquesta persona
és la mateixa d'abans?
[5. Si, a una persona, li poguessin fer un transplantament de cervell, ¿aquella persona
seria la mateixa d'abans?]
6. Si, a una persona, li rransplanten totes les parts del cos, ¿aquesta persona és la
mateixa d'abans?
7. Si, a la Pimi, li agrada la pizza i a en Bernat, no, ¿significa això que, si totes les
parts d'en Bernat fossin substituïdes per parts de la Pimi, aleshores, a en Bernat,
li agradaria la pizza?
[Vegeu les entrades: "Continuïtat" d'aquest Manual; "Identitat personal", "Parts i tots"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
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103.2 PLA DE DISCUSSIÓ: Organització de les parts (p.92,1-17)
1. ¿Com seria si els ocells tinguessin aletes i els peixos, ales?

'2. ¿Com seria si tinguessis els ulls a les puntes dels dits grossos de cada mà? ¿Quins
serien els avantatges i quins els desavantatges?
3. ¿Com seria si tinguessis les orelles als peus?
4. ¿Com seria si tothom tingués tres ulls en lloc de dos? ¿I tres braços en lloc de
dos?
5. ¿Com seria si no hi hagués fannlies?
[Vegeu l'entrada "Parts i tots" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de
Recerca Filosòfica. ]

103.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Les funcion's· de les coses (p. 92,22-26)
1. ¿Pots córrer amb les mans tan bé com amb els peus? ¿Per què sí o per què no?
2. ¿Pots agafar coses amb els peus tan fàcilment com ho pots fer amb les mans? ¿Per
què sí o per què no?
3. ¿Pots tallar la gespa amb unes tisores tan fàcilm~nt com amb una màquina de
/
segar? ¿Per què sí o per què no?
4. ¿Hi ha alguna cosa que sàpigues fer tan bé com qualsevol altre de la classe?
5. ¿Hi ha alguna cosa que algú de la classe sap fer millor que tu?
6. ¿Si tota la classe treballa conjuntament, podeu fer les coses més de pressa i millor
que si cadascun de vosaltres treballa sol pel seu compte?

103.4 PLA DE DISCUSSIÓ: Condicions per percebre (p. 93,2-8)
1. ¿Pots veure-hi, quan és completament fosc? ¿Per què?
2. ¿Pots sentir-hi igualment bé; quan tens les orelles tapades amb cotó fluix? ¿Per
què?
.
3. ¿Els teus dits tenen el mateix boh tacte quan portes guants? ¿Per què?
4. ¿Pots olorar o tastar les coses com sempre, quan estàs constipat? ¿Per què?
5. ¿L'última cullerada de gelat té tan bon gust com la primera? ¿Per què?
[Vegeu l'entrada "Experiència" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

1035 EX.ERCICI: La paràbola de l'home que volia ser un arbre

(p. 93,9-11)

«El Sr. Pere Cases era carter. Vivia en el número 221 del carrer Llarg, en una ciutat
mitjanament gran. Cada dia travessava la ciutat repartint el correu. Era un feina pesada i
cansada. Els peus li feien mal. Va tornara casa i es va asseure una estona a la petita eixida
del darrera. Després, va fer un sot a terra, d'un parell de pams, i s'hi va posar dret a dins.
Va cridar la seva domr,-i ella va posar una mica d'adob al voltant del peus del seu marit
(que ja s'havia tret les sabates i els mitjons.) La dona va portar també la regadora i va tirar
una mica d'aigua al voltant dels genolls d'ell. Els veïns s'ho miraven des de les galeries i
per sobre la tanca. Al cap de poca estona, ja hi havia periodistes, però la Sra. Cases els va
fer fora. L'endemà al matí, quan la Sra. Cases es va despertar i va mirar per la finestra,
va veure un arbre molt bonic que el dia abans no hi era. I, mentre ella se'l mirava, l'arbre
va sacsejar les fulles i va fer una remor com si fos de campanetes.»
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Abans de discutir la història del Sr. Cases, convé que 'el mestre doni a conèixer a la
classe dues històries de la mitologia grega: la història de Filemó i Baucis, i la història de
Dafne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Et sembla que hi ha persones que -tal com aÍmna l'Espantaocells- volen ser gats?
¿Et sembla que hi ha gats que volen ser persones?
¿Et sembla que hi ha nens que volen ser adults?
¿Et sembla que hi ha adults que volen ser nens?
¿Hi ha hagut mai algú que volgués ser un arbre?
¿Hi ha hagut mai algú que volgués ser la lluna?
¿Hi hauria algú que volgués ser un dia d'estiu?
¿Què hi ha de dolent en el fet que un vulgui ser una cosa que no és?
Pel sol fet que no siguis una cosa, ¿significa que no ho puguis ser?
¿Et sembla que el Llenyataire de Llauna hauria preferit ser un llenyataire de debò,
o bé el llenyataire d'una història que no canviés mai?

[Vegeu les entrades "Paràbola", "Voler" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

10.3.6 PLA DE DISCUSSIÓ: L'Espantaocells i el Llenyataire de Llauna
(p. 93,21-27)
1. El Llenyataire de Llauna es preguntava si continuaria sent ell mateix, si canviava
totes les seves peces. ¿Què li hauries dit? ¿Potser seria una mica diferent, si
canviava totes les peces menys una?
2 . . L'Espantaocells deia que, abans d'haver-hi persones, només hi havia parts. ¿Han
de ser sempre anteriors les parts? ¿Se t'acut alguna excepció?
3. ¿ Què és una cadena de muntatge? ¿Se t'acut alguna altra manera de fer que les
parts s'ajuntin?
4. ¿Per què et sembla que les orelles i els nassos volien mirar?
5. Quan estàs a punt d'anar a sopar, s'apaguen tots els llums i et quedes
completament a les fosques. ¿Pots tastar el menjar, malgrat tot? ¿Té el mateix gust
que tindria si hi hagués els llums encesos?
6. Algú et dóna una flor diminuta i et pregunta si t'agrada aquell aroma delicat. En
aquell instant, vint-i-vuit màquines peñoradores comencen a funcionar alhora, a
l'altra banda del carrer. ¿Pots olorar la flor. malgrat tot? ¿Fa la mateixa flaire?
7. Finalment, als ulls, sels diu que la seva única feina és mirar, i a les orelles, que la
seva única feina és escoltar. ¿Et sembla millor tenir una única feina durant tota la
vida?
8. ¿Has volgut ser mai el que no ets? Si poguessis, ¿series feliç? Imagina't que
poguessis anar canviant ¿Seria això el millor de tot?
9. ¿Duren gaire les històries? ¿Poden durar per sempre? Si canvien, ¿es tracta encara
de les mateixes històries?
.
[Vegeu l'entrada "Continuïtat" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.3.7 EXERCICI: Entendre una faula

(p.93,21-27)

«Un home ric va participar en una cacera amb dos criats. Els criats van sortir
primer i van trobar un grup d'elefants. Cada criat en va comptar onze. Van recular i van
parlar a l'amo dels elefants que havien vist.
Un criat va dir:
- "El primer elefant era un mascle enorme. "
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L'altre criat va dir:
- "No, el primer elefant era una femella molt petita."
L'home va dir:
- "Un de vosaltres ha d'estar equivocat."
- "No -va dir un dels criats-, tots dos podríem tenir raó." »
I! pregunta: ¿Com podria ser que tinguessin raó tots dos criats?
2! pregunta: Un cop hagis esbrinat com podria ser que tinguessin raó tots dos criats,
¿què és el que hauràs après?

[Vegeu l'entrada "Faula" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

10.3.8 EXERCICI: Lectura d'una paràbola

(p.93,21-27)

«Un viatger travessava una muntanya. El camí era molt estret. A l'esquerra,
s'alçava una paret de roca. A la dreta, la muntanya queia bruscament, convertida en una
massa de roques, fins molt, molt avall.
. ·De sobte, l'home va ensopegar i, èn un instant, es va trobar rossolant pendent avall.
Sense mirar, va estirar el braç. La mà va topar amb un cep, i s'hi va agafar.
Llavors, però, ¡va veure que dues rates rosegaven el cep! ¡Aviat no en quedaria res!
Llavors va trobar tres maduixes madures en una petita esquerda del penya-segat. Se les
va menjar lentament, i amb gran plaer. ¡Que n'eren, de dolces!»

a

Els enunciats següents es refereixen la història que acabes de llegir. Digues si et
semblen verdaders (V),. probablement verdaders (PV), falsos (F), probablement falsos
. (PF), o si no ho saps (?).
F
. PF
V
PV
?
1. L'home venia d'una gran ciutat.
2. Buscava els seus fills.
3. El camí era molt escarpat.
4. Era de nit.
5. Anava sol.
6. Les rates havien portat les maduixes allà.
7. Les rates ja s'havien menjat algunes
maduixes.
8. Les maduixes són l'última cosa que l'home
menjarà.
9. Les maduixes són més bones del que ho
solen ser les maduixes madures.
[Vegeu l'entrada "Paràbola" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.] .

10.3.9 EXERCICI: Lectura d'una paràbola

(p.93,21-27)

«Un home va mirar al seu voltant. Hi va veure pau i guerra, malaltia i salut,
sofriment i felicitat, vida i mort.
L'home va estirar els braços i va dir:
- "Univers, t'accepto ... ¡tal com ets!"
L'univers va contestar:
- "Probablement has tingut una bona idea. "
Però l 'home va insistir:
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- "¡Explicaré a tothom que n'ets molt, de gran!"
- "Jo no et dec res -va replicar l'univers-o No em facis favors." »
Els enunciats següents es refereixen a la història que acabes de llegir. Digues si et
semblen verdaders (V), probablement verdaders (PV), falsos (F), probablement falsos
(PF), o si no ho saps (?).
?
PF
F
PV
V
1. L'home era molt velL
2. L'home havia sofert molt.
3. L'home estimava tot el que es referia a
l'univers.
4. Al principi, l'univers estava d'acord amb
l'home.
5. L'univers no va voler que l'afalaguessin.
6. L'home volia que l'univers li fes un favor.
7. L'univers va dir a l'home que no el faria
pas canviar el fet que l'home el
complagués.
8. L'univers va sentir l'home i el va entendre.
9. L'home va sentir l'univers i el va entendre.
[Vegeu l'entrada "Paràbola" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
10.3.10 EXERCICI: Discutir problemes de raonament (p.93,21-27)

1.
Esteve: "¡El menjar del bar de
l'escola és terrible!"
Víctor: "Sííí, ¡i donen unes
racions tan petites!"

2.
Lola: "Jo sempre menteixo."
Hèctor: "¡Mentida!"

¿És consistent en Víctor,
quan es queixa alhora de la
qualitat del menjar i de la
quantitat de les racions?
¿Són inconsistents els dos
enunciats?
¿És autocontradictori
l'enunciat de la Lola?

3.
Gràcia: "¿Per què s'hauria
d'escriure amb T la paraula
'greix'?"
Elma: "La paraula 'greix' no
s'escriu pas amb 'j'."
Gràcia: "Bé, ¿per què no
s'escriu amb 'j'?"
ElIna: "¿Per què s'hauria
d'escriure amb T la paraula
'greix'?"
Gràcia: "¡ Això és justament el
que jo et preguntava abans!"

¿Com s'usa l'expressió

s'hauria de

4.
Fritz: "¿Quin gat té vuit vides?"
Fèlix: "Cap gat té vuit vides. "
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Fritz: "D'acord. ¿I un gat té una
vida mé~ que· no pas cap gat?"
Fèlix: "Es clar. "
Fritz: "Bé, doncs, un gat té
nou vides."

¿Hi ha algun gat que sigui
"cap gat"?

[Vegeu l'entrada "Raonaments" en els Índexs Temàtics d'Exercicis
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]
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AUTOA V ALUACIÓ DEL MESTRE
1. ¿Els alumnes han escenificat les tres històries del capítol?
2. En l'escenificació de les històries, ¿sembla que els alumnes hi han après alguna
cosa que no havien après durant les discussions filosòfiques?
3. La discussió sobre La Dama i el Mag, ¿l'ha dirigit un alumne?
4 . ¿Cadascun dels alumnes ha escrit una història de creació durant l'últim mes?
5. ¿He encoratjat els alumnes perquè dirigissin l'escenificació de les seves pròpies
històries?
6. ¿Saben distingir els alumnes entre una paràbola, una faula i un mite?
7. ¿Els alumnes han guanyat pràctica i han millorat la capacitat d'interpretació, tan
estretament relacionada amb les tres històries del capítol?
8. ¿Saben els alumnes defensar la seva interpretació de cada història?
9. ¿He descobert en cada alumne alguna vinut -algun punt fort- que no havia vist
mai abans?
10. En fer aquest capítol, ¿he après dels meus propis alumnes alguna cosa sobre l'art
de la interpretació?
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DIÀLEG A CLASSE
Data:
Tema:

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB AQUEST
CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:

362

AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes
a les discussions de classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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CANVIS QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST
CAPÍTOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres/onts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

Literatura infantil:

* Històries

* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes

muszcals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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CAPÍTOL ONZE
(pàgs.95-104)

La versió d'en Bernat
La major part del capítol fmal de Pimi està dedicat al Quart Acte de la representació
dels nens a la sala d'actes. Recordem que ara es tracta de la versió solitària d'en Bernat,
perquè ell ha sentit la història directament de la Pimi. Potser els alumnes estaran temptats
de dir que, com que aquí només hi ha un intermediari entre la Pimi i l'escenificació,
aquesta ha de ser la versió més autèntica de totes quatre. Això seria, certament, discutible.
Hi pot haver un grup de nens poc imaginatius, a l'interior del qualla història vagi
passant, d'un nen a l'altre, amb molt pocs canvis; d'altra banda, hi pot haver un nen molt
imaginatiu que, tot sol, canviï la història fins a fer-la gairebé irrecognoscible. No hi ha,
doncs, cap manera fiable de saber si la versió d'en Bernat és més o menys acurada que
tes altres.

Ficció i "vida real"
Una altra diferència entre el Quart Acte i els tres anteriors és que els titelles no
representen caràcters ficticis, sinó que representen en Bernat i la Pimi; mentre en Bernat
fa d'ell mateix, en Robert ha de fer el paper de la Pimi. El fet, però, que la Pimi hi
assisteixi com a públic, deu haver significat una autèntica responsabilitat per en Robert.

Històries filosòfiques i contes de fades
La Pimi ens diu: "No es tractava de res de ficció." Potser aquesta és una de les
maneres com les històries filosòfiques per a nens difereixen d'altres històries de nens,
com ara els contes de fades. En general, la història filosòfica -un exemple en serien els
primers nou capítols de Pimi - -evita les experiències fan$tiques o implausibles, i pretén
provocar l'admiració del lector pel món tal com existeix. Es obvi, però, que aquesta no és
l'única manera de provocar admiració. En certes circumstàncies, la ficció ho pot fer
igualment, tal com ho indiquen els dos últims capítols de Pimi.

Temes que es poden tenir en compte en el Quart Acte
La història d'en Bernat

1. Quan mirem cap al cel, ¿peICebem llums o estrelles?
2. ¿Percebem les estrelles tal com sabem que són o tal com les veiem? (Les veiem
com llums; les coneixem com estrelles.)
3. ¿Per què et sembla que la Pimi va insistir que en Bernat comencés amb "Fa molt,
molt de temps"?
4. ¿Què són les idees?
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5. ¿Les idees són el mateix que els pensaments?
6. ¿Existeix una idea de cada cosa que hi ha al món, o bé de cada tipus de cosa que
hi ha al món?
7. ¿Hi ha una idea per cada cassola o una idea per totes les cassoles?
8. ¿Com és que pots tenir idees de coses que no pots tocar, com ara l'amistat, i que,
en canvi, pots no tenir-ne de coses que pots tocar, com ara el fang, els cabells i la
brutícia?
9. ¿Que hi hagi idees perfectes de cadires perfectes, implica que hi ha (a) idees
imperfectes de cadires perfectes, (b) idees impeñectes de cadires impeñectes, i (e)
idees perfectes de cadires impeñectes?
10. ¿Si una cosa és perfecta, ha de ser feliç?
11. En els altres actes de l'obra, ¿hi havia parts del cos que volguessin ser una cosa
diferent del que eren?
12. En la història d'en Bernat, ¿volen les idees ser una cosa diferent del que són?
13. A 71,18-21 la Pimi ha dit: "Però jo no podia pensar sinó que la meva criatura
misteriosa s'havia convertit, pràcticament, en no-res: només era el nom d'una
classe, però no una cosa càlida i peluda, amb un nas humit i uns suaus ulls
marrons." ¿Veus cap semblança entre això i la conversa sobre les idees
(concretament sobre la idea de cadira) de les pàgines 98-99?
14. L'explicació de com les idees van venir a la terra, ¿és semblant a l'explicació que
dóna el Petit Príncep (de Saint-Exupéry) de com ell va venir a la terra?
15. Les idees, ¿com podien donar forma als materials que van trobar al món?
16. La Pimi suggereix com es fan les boles de neu, o com la mantega es conveneix en
quadrets. ¿Potser encara hauria estat millor l'exemple de com un ajudant de cuina
va donant formes diverses a la pasta que treballa?
17. En Bernat diu que les idees van donar forma als materials a base de compartir.
¿Com pot ser això?
18. Les idees, ¿de quina manera van donar forma als materials?
19. ¿Van quedar elles mateixes impreses en la matèria?
20. ¿Podia ser que hi hagués una sola idea per a totes les cadires?
21. ¿Podia ser que totes les cadires compartissin la idea de cadira?
22. Per exemple: si la matèria fos suau i peluda, ¿la idea de cadira no convertiria
aquesta matèria en un silló vellutat i flonjo?
23. Si tens una relació com "La Isabel és tan amable com la Mireia", ¿de quina relació
es tracta? ¿Quin compartir hi ha, aqui?
24. ¿En què consisteix ordenar la teva habitació?
25. La teva habitació està desordenada i tu l'endreces. Poses cada cosa allà on li
correspon. ¿S'assembla a això el que es produeix en la teva ment? Tots els teus
pensaments estan amuntegats. Tu voldries poder aclarir les coses o que algú te les
expliqués, a fi d'aconseguir ordenar la ment ¿Una història no ho pot fer això, de
vegades?
26. ¿Quines eren, doncs, les dues funcions de lesidees?
27. En Bernat diu que hi havia una única idea per cada persona. ¿Estàs d'acord amb
en Bernat en aquest punt? 28. ¿No hauria estat més correcte que en Bernat hagués dit que, en el cas dels noms
comuns, moltes coses comparteixen la mateixa idea? I en el cas dels noms propis,
¿hi ha una única idea per cada cosa? Així, tots els cavalls que han existit, o que
existiran, comparteixen la idea de Cavall. Però hi ha un únic Manso i una única
Bellesa Negra.
29. ¿Es poden destruir les idees?
30. ¿~er què van quedar decebudes les idees quan van arribar a la Terra?
31. ¿~s veritat que la majoria de cases són lletges?
32. ¿Es veritat que no hi ha gaire gent que faci bones accions?
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

¿Per què no es van queixar les idees, al començament?
¿Què significa "tenir amnèsia"?
.
¿Com ho van saber les idees que certs animals eren bonics?
¿Com van saber distingir el bé del mal?
¿Com van saber distingir la veritat de la mentida?
¿Suggereix en Bernat que el test de les coses verdaderes, boniques o bones és que
fan "recordar" el món perfecte en què s'ha viscut abans?
39. ¿Quan són felices les persones?

Crítica d'en Robert a la versió d'en Bernat
En Roben es burla de la versió de la història que dóna en Bernat. Diu que tant li fa qui
l'hagi fet, la qüestió és que és estúpida. La raó d'això és que tot té la seva pròpia forma.
Aquestes formes no van venir de les estrelles. Quant a les idees, aquestes no vénen sinó
dels nostres cervells.

. Resposta d'en Bernat: totes dues teories podrien ser contes de fades
En Bernat rebutja l'explicació d'en Roben perquè també és un conte de fades. En
Roben replica que hi ha una manera simple de decidir qui té raó. En una història
verdadera, les idees s'assemblen a com són les coses en el món. En un conte de fades,
les idees són diferents de com són les coses en el món. En Bernat no queda gens
impressionat. Encara que acceptem el que dius -li ve a dir, a en Roben-, la teva història
continua sent un conte de fades.

Implicacions de les dues posicions
Les primeres ratlles de la història d'en Bernat ens poden donar una pista sobre el seu
pensament pel que fa a aquest tema Hi ha dos camins per dir què és real: podem confiar
en els nostres sentits, o bé ens podem refiar de les nostres deduccions. En qualsevol cas,
les coses que descobrim reflecteixen les nostres maneres d'adquirir coneixement. A en
Bernat, li resulta ininteLligible que algú digui que cada cosa té la seva pròpia forma,
independent de la nostra percepció o del nostre coneixement. La discussió entre en Bernat
i en Roben es redueix a això: en Roben podria dir "Les coses són com són, tant si les
percebem com si no", mentre en Bernat diria "Ser és ser percebut". Al fmal de l'acte, en
Bernat reconeix que ja ho havien planejat així. En altres paraules: els dos punts de vista
són molt diferents, però la qüestió de qui té raó pot ser insoluble.

¿Es pot reconstruir un esdeveniment del passat a base
d'informacions posteriors?
Llavors, en Robert pregunta a la Pimi quina de les quatre versions s'ha assemblat més
a la seva història. La Pimi diu: "Cap de les quatre." Si ens la podem creure o no, no ho
podrem decidir mai. La Pimi admet que està interessada a negar que les històries
s'assemblen a la seva. De fet, menciona els avantatges de no revelar la seva història.
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¿Com ho sabem que sabem?
En Nic i la Isabel diuen a la Pimi que ells coneixen dos dels seus misteris. Ella diu:
"¿N'estàs segur?" Potser té present que hi ha gent molt beneitona. sempre disposada a
creure coses sense cap justificació. Quan algú diu "Ho sé". una filòsofa com la Pimi
sempre tornarà un xic enrera i dirà "¿Com ho saps que saps?" En altres paraules: ¿d'acord
amb quins criteris pots dir que això és un cas de saber? La pregunta (implícita) de la Pimi
(" ¿ Com ho sabem que sabem?"). legítima i pertinent com és, es troba a la base de molts
dels esforços constants que ella fa per entendre.

11.0.1 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Observem el que veiem o el que sabem?
(p.95,12-18)
A la nit, mires cap al cel i veus llum. Com que saps que són estrelles, dius "Veig
estrelles". En Bernat. però, afirma que l'única cosa que realment veus són llums.
Considerem alguns exemples:
1. T'estàs dret sobre una travessa del ferrocarril, mirant les vies que es perllonguen
lluny de tu. Sembla ben bé que tendeixin a ajuntar-se, però saps que no és així.
¿Diries. doncs. que veus que les vies convergeixen, o no ho diries?
2. Estàs veient una pel.lícula trista i se t'escapen les llàgrimes. El teu amic diu
"¡Només és una pel.lícula!", i tu contestes "Ja ho sé, ¡però és que no em puc
aguantar les llàgrimes!" El teu amic sap que es tracta només d'una pel.lícula: ¿és
aquest saber que el reté de posar-se a plorar?
3. Per Nadal, vas a dinar a casa els avis. La setmana anterior t'has entretingut amb
un gall dindi: li has dit coses, li has donat menjar. I saps que el gall dindi que avui
porten a taula és aquell mateix. El fet de saber això, ¿fa que el gall dindi tingui un
sabor diferent?
4. Se't demana que dibuixis la superfície de la taula de la cuina, tal com la veus quan
estàs assegut a taula. I tu saps que la taula és quadrada. ¿Dibuixaries la superfície
semblant a la figura de la dreta o bé semblant a la de l'esquerra?

\
5. "¡Fins ara!" Aquesta expressió, l'has fet servir centenars de vegades per
acomiadar la teva amiga. Avui, però. pot ser diferent Ella se'n va, i tu saps que
potser no la veuràs mai més. ¿Fa això que tu la vegis d'una manera diferent?
[Vegeu l'entrada "Experiència" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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11.0.2 PLA DE DISCUSSIÓ: L'ideal i els seus contraris
Considera aquesta conversa:

(p.96,15-20)

Pimi: "¿Què és el contrari de la veritat?"
Mireia: "La falsedat."
Pimi: "¿Com puc passar, doncs, de la falsedat a la veritat?"
Mireia: "A base de corregir allò que creus."
Pimi: "Però, ¿com ho puc fer això?"
Mireia: "Troba on t'has equivocat."
Pimi: "¿I ja està?"
Mireia: "Bé, també aniria bé que trobessis el que és veritat."
Afmna el contrari dels tennes següents, i digues també com ho faries per tornar des de
cada contrari cap a l'ideal.
6. justícia
1. bellesa
2. bondat
7. salut
3. amistat
8. felicitat
4. amor
9. saviesa
5. èxit
[Vegeu l'entrada "Contraris" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
11.0.3 PLA DE DISCUSSIÓ: Compartir (p. 98,15-16)
1. En el zoo, la Núria va donar la meitat del seu entrepà a uns esquirols. ¿Significa
això que va companir l'entrepà amb els esquirols?
2. Imaginem-nos que cada nen que va anar al zoo va haver de comprar un tiquet
d'entrada. ¿Significa això que els nens van compartir el cost de l'entrada?
3. Imaginem-nos que no hi havia prou s llibres per a tota la classe, i que la
Núria i la Victòria usaven el mateix exemplar. ¿Significa això que compartien un
exemplar?
4. Imaginem-nos que en Tomi i en Nie usen, per toms, la mateixa cadira: en Tomi
l'usa cada matí, i en Nic, cada tarda. ¿Significa això que comparteixen la mateixa
cadira?
5. Suposem que la Xita i la Cati van juntes a veure una pel.lícula. ¿Significa això
que comparteixen la pel.lícula?
6. Suposem que la Pimi té un secret i que l'explica a la Isabel. ¿Significa això que la
Pimi i la Isabel companeixen el mateix secret?
7. Suposem que la Pimi descobreix una altra noia que es diu igual que ella.
¿Significa això que la Pimi i l'altra noia comparteixen el mateix nom?
8. Suposem que hi ha dues vaques que estan en el mateix prat. ¿ Companeixen la
paraula "vaques"? ¿Comparteixen el mateix prat?
9. York i Nova York, ¿comparteixen el nom "York"?
10. Suposem que la Pimi i la Isabel tenen la mateixa idea d'en Bernat. ¿Significa això
que comparteixen la mateixa idea?
11. Si participes en una discussió a classe, ¿significa que comparteixes la discussió?
12. Si mires un programa de televisió, ¿participes en el programa?
13. ¿Totes les vaques del mónpanicipen de la idea de vaca?
14. Si ets un dels participants en la representació de l'escola, ¿significa això que tens
una participació en la representació?
15. Si l'obra de l'escola és la teva versió d'Alícia en el País de les Meravelles,
¿significa això que has participat en Alícia en el País de les Meravelles?
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16. ¿És aquesta la diferència entre compartir i participar: que compartir significa
tenir una part de, i participar significa ser una pan de? Si et sembla que no, ¿per
què no?
[Vegeu l'entrada "Compartir" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

11.0.4 EXERCICI: Ordre de paraules i tipus de paraules

(p.99,1-7)

En aquest exercici descobriràs que les fileres horitzontals mostren un cert ordre de les
paraules, mentre les columnes verticals mostren un cert tipus de paraules.

I. Comencem per una oració que conté cinc paraules:

1
El

4
2
3
conill menja el

5
formatge.

Observi's que hem numerades paraules. Aquests números són també els de les
columnes. ·Construeix ara oracions diferents, totes de cinc paraules. Posa el mateix tipus
de paraula a la mateixa columna, i totes les oracions tindran el mateix ordre. Per exemple:
Mon pare deixa la
feina.
II.Quan hagis acabat l'exercici anterior (d'oracions amb cinc paraules), mira de
construir oracions d'un nombre diferent de paraules. Per exemple:
L'
El
Ell
La

home
nen
arriba
boira

alt
petit
avui.
es

estirà
dormia.

la

corda penjada.

cargolava

com

un

gat

(7)
(4)
(3)
(7)

[Vegeu l'entrada "Oracions" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

11.0.5 EXERCICI: Un i molts

(p.99,1O-14)

Es poden establir quatre tipus de relacions entre un i molts:
(a) un-molts. Exemple: la paraula "cadira" amb totes les cadires del món.
(b) un-un. Exemple: les paraules "Charles Chaplin" amb Charles Chaplin.
(e) molts-un. Exemple: les persones d'un cine que s'encaminen vers una única sortida.
(d) molts-molts. Exemple: un grup de ciutadans que vota un
grup de candidats.
¿ Com classificaries els casos següents? ¿De quin tipus és la relació que connecta una
cosa amb l'altra?
(a)

1. La paraula "Terra" amb el nostre
planeta.
2. La paraula "lluna" amb allò a què es
refereix.
3. La paraula "Snoopy" amb allò a què
es refereix.
4. La paraula "gos" amb allò a què es
refereix.
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(b)

(c)

(d)

?

' - - - - - --

5. Les cordes del paracaigudes amb el
paracaigudista.
6. Els ciutadans amb el President.
7. El President amb els membres del
Parlament.
8. Els mestres de la teva escola amb
els alumnes.
9. Les paraules que hi ha a Pimi
amb la teva ment.
10. Les paraules que hi ha a Pimi
amb els teus pensaments.
11.0.6 EXERCICI: ¿Espotdestruirunaidea?

(p.99,16-26)

«Fa molt, molt de temps, hi va haver una invasió del planeta Terra per pan d'un exèrcit
de Sengis Blaus provinent del planeta Criptó. Els Sengis Blaus van anunciar que els seus
enemics no eren les persones sinó les idees. Per això, van organitzar concursos a totes les
escoles del món i van oferir premis als millors escrits sobre el tema Com destruir les
idees. Els escrits només havien de constar de tres oracions.»

¿Què hauries escrit tu?
[Vegeu l'entrada "Idea" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
11.0.7 PLA DE DISCUSSIÓ: Idees

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(p. 101,9-13)

¿Què és una idea?
¿Has tingut alguna idea que fos tota teva? ¿Com era?
¿D'on et sembla que vénen les idees?
¿D'on vénen segons la història d'en Bernat?
¿Per què no eren felices les idees quan eren perfectes i s'estaven a casa seva?
¿Què van necessitar les idees per ser felices?
¿Per què et sembla que les idees van triar de venir al Planeta Terra?
¿Quina va ser la feina de les idees, després d'arribar al Planeta Terra?
¿Com eren les coses, abans que les idees arribessin al Planeta Terra?
¿Les idees van convertir el Planeta Terra en un lloc on es podia viure millor? ¿Per
què sí o per què no?

[Vegeu l'entrada "Idea" a Iindex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
11.0.8 PLA DE DISCUSSIÓ: Idees
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(p. 101,9-13)

¿Pots tocar una idea?
¿Pots tocar la bellesa?
¿Pots tocar o veure la bondat?
¿Pots tocar o veure l'amistat?
¿Pots tocar la veritat?
¿El color és una idea?
¿Les relacions són idees?

[Vegeu l'entrada "Idea" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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11.0.9 PLA DE DISCUSSIÓ: La història d'en Bernat (p. 95,12 - 101,24)
1. En una nit clara, ¿veus estrelles o veus llums? ¿En realitat veus llums però et
penses que veus estrelles, o veus estrelles realment? ¿Hi ha alguna diferència
entre veure realment i només pensar-se que es veu?
2. ¿Quèésunaidea?
3. Si pots tenir idees de cassoles i números, ¿pots tenir idees d'idees?
4. ¿Què significa "perfecte"?
5. En Bernat suggereix que la idea d'una cadira és la idea perfecta de la cadira
perfecta. ¿Podries tenir una idea imperfecta d'una cadira perfecta? ¿I una idea
perfecta d'una cadira que no és perfecta?
6. ¿El món està fet de coses i d'idees, o només de coses, o només d'idees?
7. ¿Hi ha algunes coses de les quals no et sigui possible de tenir idees? ¿Hi ha
algunes idees que no són idees de coses?
8. Si un coixí és tou, ¿significa això que la idea del coixí és tova?
9. En la història d'en Bernat, les idees primer s'estaven al cel, i després venien a la
terra. Si tens una idea d'Austràlia, ¿on és la idea?
10. ¿Es poden destruir les idees? Si Austràlia fos destruïda, ¿existiria encara la idea
d'Austràlia? Imagina't que la idea d'Austràlia fos destruïda: ¿encara existiria
Austràlia?
11. ¿Què volia dir la Pimi quan va dir que ella i la Isabel compartien l'amistat?
12. ¿Estàs d'acord amb en Bernat que, sempre que hi ha una relació, hi ha també un
compartir? ¿Se t'acut algun tipus de relació on això no sigui veritat?
13. Si necessites una idea diferent per cada persona, ¿per què no necessites una idea
dtterentpercadacadira?
14. En Bernat deia que la majoria de cases són lletges i moltes oracions són falses.
¿Podria haver-hi un món on cap casa no fos lletja? ¿Podria haver-hi un món on
cap oració no fos falsa?
[Vegeu les entrades "Històries, interpretar una història", "Idea" a l'Índex Temàtic
d'Exercicis d'aquest Manual.]

11.0.10 PLA DE DISCUSSIÓ: Recordar i aprendre

(p. 102,8-12)

¿Et sembla que ja hi havia pensaments abans que hi hagués algú per pensar-los?
¿Descobrim les idees?
¿Inventem les idees?
¿Simplement tenim les idees?
¿Et sembla que, abans que tu neixessis,ja hi havia una idea de tu en algun lloc?
6. ¿Pots recordar coses que no has sabut mai?
7. ¿Pots aprendre coses que no has sabut mai?
1.
2.
3.
4.
5.

[Vegeu les entrades "Idea", "Recordar" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest
Manual.]

11.0.11 PLA DE DISCUSSIÓ: La història d'en Bernat (p.l03,4-17)

1.
«- "En Bernat ha de tenir raó", va dir la Pimi.
- "¿Per què ho dius?", va contestar la Isabel.
- "Doncs -va explicar la Pimi-, perquè en Bernat diu que només hi ha idees i coses. I
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jo sé que puc tenir la idea d'un ànec, una zebra o un lleó, perquè els he vist en el zoo.
Però també puc tenir la idea d'un unicorn, tot i que no n'he vist cap ni en el zoo ni en
cap altre lloc. Com que no he vist mai un unicorn, i com que només hi ha idees i coses, la
meva idea ¿no serà una idea de la idea d'un unicorn?"»
1. ¿Ha mostrat la Pimi que en Bernat té raó?
2. ¿Podria estar equivocat en Bernat, quan pensa que només hi ha idees i coses? (Per
exemple, si París és lluny de Roma, ¿és aquesta relació menys real que les idees i
les coses? Més encara: si l'herba és verda, ¿és el color menys real que l'herba?)
3. ¿Els colors són idees?
4. ¿Els colors són coses?
5. ¿Les relacions són idees?
6. ¿Les relacions són coses?
7. ¿Les relacions són reals?
8. ¿Pots tenir una idea d'unicorn sense que es tracti o bé d'una idea d'una idea o bé
d'una idea d'una cosa?

Il.
«- "En Bernat ha d'estar equivocat", va dir la Pimi.

- "¿Per què ho dius?", va contestar la Isabel.
- "Doncs-va explicar la Pimi-, perquè en Bernat diu que les coses participen de les
idees, tal com nosaltres compartim la nostra amistat, o tal com tots compartim l'atenció .
que prestem a la història que ens llegeix el Sr. Moliner. Però, ¿què passaria si tots
participéssim en una festa d'aniversari i no hi hagués prou pastís o prou gelat per a
tothom? ¿Què passaria aleshores amb la idea perfecta d'una festa d'aniversari perfecta?" »
1. ¿Ha mostrat la Pimi que en Bernat està equivocat?
2. ¿Hi pot haver un aniversari perfecte sense tenir la idea d'una festa d'aniversari
perfecta?
3. ¿Podries saber que una festa d'aniversari ha estat dolenta si no tinguessis ja la
idea d'una bona festa d'aniversari?
[Vegeu les en]rades "Idea", "Colors", "Relacions", "Compartir", "Històries, intepretar
una història" a l'Index Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

11.0.12 EXERCICI: Significats iguals i diferents (p. 103,4-17)
En Narcís diu: "A fora plou."
Entre els enunciats següents, ¿n'hi ha algun que tingui el mateix significat (MS) que el
d'en Narcís, i algun que tingui un significat diferent (DS)?
MS
ns
1. Clara: ''Em penso que a fora plou. "
2. Candi:" A fora cau aigua a raig."
3. Juli: "Sé que a fora plou."
4. Glòria: "Es un fet que a fora plou. "
5. Tim: "Crec que a fora plou."
6. Nancy: :Confio que a fora plogui."
7. Cèlia: ''Es veritat que a fora plou."
8. Guiu: "Jo diria que a fora plou."
9. Max: "Ha d'estar plovent a fora."
10. Domènec: "Ai, ben segur que a fora plou."
lI. Emília: "¿Per què a fora sempre ha de ploure?"
12. Helena: "¿Smts? ¡Agafa un paraigües!"
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lluc: "El cel està plorant."
Mila:" Seria fals dir que a fora no plou. "
Salvi: "¡Plou i fa sol, les bruixes es pentinen!"
CarIa: "A fora plovisqueja"
Enric: "Sempre plou els dimarts, ¡i avui és dimans!"
Pere: "D'acord, plou, ¡però no pas a dins!"
Gina: "Oh, ¿i per què ha de ploure avui?"
Santi (entrant ben xop): "¡Plou a bots i barrals
allà fora!"

[Vegeu l'entrada "Sinònims" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
11.0.13 PLA DE DISCUSSIÓ: ¿Com ho saps? (p.103,27-28)
1. ¿Ho saps, que un duro val vint rals? ¿Com ho saps?
2. ¿Ho saps, que els mesos de juliol i agost són mesos de vacances escolars? ¿Com
ho saps?
3. ¿Ho saps, que després de la tardor ve l'hivern? ¿Com ho saps?
4. ¿Ho saps, que el Màgic d'Oz va donar un cor al Llenyataire de Llauna? ¿ Com ho
saps?
5. ¿Ho saps, que a vegades et sents molt trist? ¿Com ho saps?
6. ¿Ho saps, que 4+4 =8 ? ¿Com ho saps?
7. ¿Ho saps, que Brusel.les és la capital de Bèlgica? ¿Com ho saps?
8. ¿Ho saps, quela.pluja ajuda a fer créixer les flors durant la primavera? ¿Com ho
saps?
9. ¿Ho saps, que el foc et crema la mà? ¿Com ho saps?
10. ¿Ho saps, que tens idees? ¿Com ho saps?
11. ¿Ho saps, que quan et punxes un dit del peu, et fa mal? ¿Com ho saps?
12. ¿Ho saps, que els companys de classe tenen idees? ¿Com ho saps?

[Vegeu l'entrada "Saber" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

11.0.14 EXERCICI: ¿Com se saben les coses? (p.104,2)
En relació amb cadascun dels punts següents, digues: 1) com ho saps; 2) per què ho
saps; 3) què pots fer amb el que saps.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Taules de multiplicar
Capitals de tots els estats europeus
Com escriure una oració
Què són els mamífers
Que no plou
Com llegir
Les regles de l'escola
Les regles familiars
Les normes de trànsit
Com anaren bicicleta
Com jugar a futbol
Cuinar

[Vegeu l'entrada "Saber" a l'Índex Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]
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11.0.15 EXERCICI: Analitzar problemes de raonament (p. 104,3)
Quan descobrim una manera diferent d'interpretar una cosa, de vegades quedem
sorpresos, i pensem que el final de la sorpresa ha de ser "divertit".
De vegades riem perquè ens adonem que una persona és inconsistent amb el que ha dit
abans. (podem dir que el resultat és incongruent. )
Mira si, amb ajut de les preguntes de la columna de la dreta, pots analitzar els diàlegs
següents:
1.

¿Pot ser consistent una
persona que diu que no
creu les seves pròpies
opinions?

Mestre: "M'agrada que els estudiants
d'aquesta classe pensin pel seu
compte. Martí, tu tens opinions
pròpies, ¿oi que sí?"
Martí: "Sí, però no me les crec."

2.
¿Està dient en Joan que
el vestit sembla tenyit
i que no sembla tenyit?

Joan: "Marta, ¿què caram li has fet,
al teu vestit? ¡S.embla que l'hagis
tenyit!" ,
Marta: "Es que l'he tenyit."
Joan: "Doncs, noia, no ho hauria dit
mai."

3.
Jeroni (al telèfon): "Hola, ¿ets en
Miquel?"
Veu: "Es deu haver equivocat de
número."
Jeroni: "¿N'està segur?"
Veu: "¿Que li he dit mai cap mentida
jo, a vostè?"

¿Quin sentit té la
pregunta d'en Jero~i:
"¿N'està segur?" ¿Es
u1}a pregunta apropiada?
¿Es apropiada la resposta
que obté?

4.
Roger: "¿Què te de diferent aquest
cacau? Veig que el paquet diu "NOU"."
Toni: "No és pas el cacau que és
diferent, sinó el paquet. "
Roger: "Ah, ¿i què té de diferent
el paquet?"
Toni: ¡Que ara porta l'etiqueta
"NOU".

La paraula "NOU" en el
paquet, ¿tant es pot
referir al paquet com al
seu contingut? La paraula
"NOU" en el paquet, el
conveneix en un paquet
nou?"

5.
Mònica: "Esteve, he preguntat a tots
els de la classe, i tots em diuen que
no tenen el meu llibre. ¿Que el tens
tu?"
Esteve: "Sí, mira1."
Mònica: "¡Per fi, algú que no diu ella
mentides!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

¿Interpretes l'observació
de l'Esteve com una
confessió? ¿Et sorprèn que
la Mònica el feliciti per
dir la veritat? ¿Fa bé
de pressuposar que la
resta de la classe li ha
dit una mentida? Si
l'Esteve ha dit la
veritat, ¿no han hagut de
dir la veritat també els
altres?
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[Vegeu les entrades: "Acudits" d'aquest Manual; "Raonaments" d'aquest Manual i de

Recerca Filosòfica. ]
11.0.16 EXERCICI: L'últim

(p. 104,3)

Has acabat de llegir Pimi, la història de com es va esdevenir la història de la Pimi. En
aquesta història, la Pimi ens ha donat algunes pistes sobre la seva història misteriosa.
Sabem que té alguna relació amb mamífers i amb la diferència entre alguns mamífers i les
persones. També sabem que té alguna relació amb pensar. ¿Què més sabem?
Després de discutir això amb els companys de classe, escriu, explica o representa la
teva interpretació del que et sembla que podia haver estat la història de la Pimi. Et pots
basar en la infonnació que tens de la lectura de Pimi, i en l'experiència feta quan has
discutit el llibre amb els companys.
Després -potser durant l'última setmana de classe-, cadascú podria llegir o representar
la seva interpretació de la història de la Pimi.
[Vegeu l'entrada "Històries, interpretar una història" a l'Índex Temàtic d'Exercicis
d'aquest Manual.]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS
11.0.7 -11.0.11:
Tal com s'ha indicat en els paràgrafs introductoris del capítol, el tema de les idees és
antic i complex. Convé tenir presents un parell de coses: a) qualsevol teoria sobre les
idees, el que pretén és ajudar-nos a entendre un fet absolutament innegable: l'existència
d'idees. Existeixen idees tan diverses, es poden fer tantes coses amb les idees i es poden
dir tantes coses sobre les idees, que segurament descobrirem que no hi ha cap teoria que
cobreixi un territori tan immens i tan difícilment definible. Per això hi ha teories que
expliquen millor uns aspectes que altres. b) Convé, però, que anem distingint entre
"idees", "imatges mentals", "acudits", "nocions", "conceptes", "pensaments", etc.
Aquesta tampoc no és una tasca fàcil. No cal però que la vulguem dur a terme de cop.
Tanmateix, la discussió sobre els "actes mentals" -que torna i retorna constantment en
aquest Manual- ens hi pot ajudar.]
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AUTOAVALUACIÓ DEL MESTRE

1. ¿He encoratjat els alumnes a escenificar la història d'en Bernat?
2. ¿He encoratjat alguns alumnes a dirigir, en diferents ocasions, les discussions
sobre el significat de la història d'en Bernat?
3. ¿He encoratjat els alumnes a expressar la seva comprensió de la història d'en
Bernat no solament a través de la discussió, sinó també a través de l'art, la
música, la dansa, el drama i l'escriptura?
4. ¿Puc dir que sé de quina manera sé les coses?
5. ¿Sóc més conscient de la complexitat d'interpretar?
6. ¿Sóc més conscient de la complexitat del pensar, de les idees i del saber?
7. ¿M'he fet més conscient gràcies a les discussions dels meus alumnes?
8. ¿Ha escrit cada alumne la seva història misteriosa? ¿O bé la classe ha confirmat i
escrit una història misteriosa de la classe?
9. ¿Saben distingir els alumnes entre creure, tenir una opinió, entendre i conèixer?
10. ¿He escrit la meva pròpia història misteriosa?

380

DIÀLEG A CLASSE
Data:
Tema:

¿QUÈ HAN ACONSEGUIT ELS ALUMNES AMB AQUEST
CAPITOL?:
Habilitats específiques que s'han ensenyat:

Habilitats específiques que s'han reforçat:

Habilitats específiques que s'han de treballar en el futur:
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EXERCICIS D'AQUEST CAPÍTOL QUE HAN ANAT BÉ:
Per què han anat bé:
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AVALUACIÓ DELS ALUMNES
Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les respostes cap a mi:

Alumnes que, durant els exercicis, moltes vegades han dirigit les observacions cap a
altres alumnes:

Alumnes que, durant les discussions, acostumen a raonar les seves opinions:

Alumnes que han estat molt silenciosos durant les discussions a classe:

Alumnes que no raonen les opinions que expressen:

Alumnes que convé que s'esforcin a dirigir els comentaris cap als altres alumnes més
que no pas cap a mi:

Alumnes que convé que s'esforcin a treure inferències correctes
a les discussions de classe:
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Alumnes que potser cohibeixen els companys, de manera que aquests no parlen durant
les discussions a classe:

Alumnes que necessiten l'encoratjament del mestre per treballar més les idees,
especialment en el sentit de veure què se'n segueix, d'allò que diuen:

Alumnes que necessiten un ajut suplementari en alguna de les habilitats de pensament
tractades en aquest capítol:
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C~NVIS

QUE FARIA LA PROPERA VEGADA QUE FES AQUEST

CAPITOL:
Exercicis paral.lels que usaria:

Altres fonts que tenen relació
amb temes d'aquest capítol:

Temes d'aquest capítol que s'encavalquen amb temes que apareixen en altres matèries que ensenyo:

Literatura infantil:

* Històries
* Representacions
Pel.lícules:

Obres i projectes d'an:

Composicions i projectes
musicals:

Exercicis de dansa:

Altres:
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REPÀS D'EXERCICIS
(Segona Part: caps. 7-11)

R2.1 PLA DE DISCUSSIÓ: Classes i membres de la classe
1. La Isabel és el membre més gran del curs. Quan és a casa seva, és el membre més
jove de la farrulia. ¿Com pot ser això?
2. En Ricard és el més pèl-roig de la classe. ¿Significa això que és el més pèl-roig de
l'escola?
3. L'any passat, en Miquel era el que tenia els ulls més blaus de l'escola. ¿Significa
això que, aquest any, és el que té els ulls més blaus de l'escola?
4. Imagina't que tots els alumnes pèl-rojos estan a la mateixa classe. El menys pèlroig ocupa el P!imer seient de la primera fila, i el més pèl-roig, l'últim seient de
l'última fila. ¿És possible de calcular quants alumnes pèl-rojos hi ha a classe?
5. En Quim és el millor de la classe en matemàtiques. ¿Significa això que és el millor
en lectura?
6. Els membres del Parlament a vegades són anomenats "pares de la pàtria?
¿Significa això que tenen molts fills?
7. Si la Pimi té un cosí de la mateixa edat que ella, ¿significa això que el seu cosí ha
d'anar a la mateixa classe que ella?
8. Els Srs. Tapiola tenen dos fills bessons: la Mar i en Tetis. ¿Significa això que tots
dos han d'anar a la mateixa classe?
9. Si la Carolina és cosina de la Míriam, ¿és possible que sigui germana de la
Margarida?
10. Si en Tomàs és oncle de la Susanna, ¿significa això que ell ha de ser una persona
adulta?
[Vegeu les entrades: "Pertànyer a" d'aquest Manual; "Classe, concepte de" d'aquest
Manual i de Recerca Filosòfica. ]

R2.2 EXERCICI: Identificar tipus de relacions

I. La columna de la dreta conté una colla de relacions. La columna de l'esquerra conté
exemples d'aquelles relacions. Es tracta de fer un exercici d'aparellaments: traça una línia
que vagi de cada exemple (de la columna de l'esquerra) fins al tipus de relació
corresponent (a la columna de la dreta).

1. Vigilància és a seguretat com estudi
és a comprensió.
2. Roure és a arbre com Ford és a cotxe.
3. Falta d'atenció és a accident com
accident és a lesió.
4. Esprémer taronges és a suc com moldre
cafè és a cafè.
5. Petricó és a mig litre, com mig litre
és a porró.
6. Ric és a benestant com vergonyós és
a tímid.

part-tot
mitjans-fi
causa-efecte
exemple-tipus
identitat (semblança
de significat)
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7 . Caramel és a dolç com cel és a blau.
8. Taula és a moble com pit-roig és a
ocell.
9. Gran és a petit com calent és a fred.
10. Net és a brut com just és a roí.
11. Aigua és a moll com diamant és a
dur.
12. Anglès és a llenguatge com Portugal
és a nació.
13. Viatjar és a arribar com barrejar
ingredients és a fer un pastís.
14. Dilluns és a dimans com gener és a
febrer.
15. Plovinejar és a ploure com ràfega de
neu és a tempesta de neu.

cosa-propietat
oposició (contrast
de significats)
seqüència
grau

Il. A partir de les analogies anteriors, mira de construir símils nous:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El cel era tan blau com ................................... .
El noi era tan vergonyós com ............................. .
EV1a ........... era tan durIa com un diamant.
Ella hi posava tan poca atenció com ...................... .
EI/la .......... : er!l tan peti tia com ..................... .
Fer un pastIs es com ...................................... .
Esprémer taronges és com ................................. .
Una ràfega de neu és com ................................. .
Estudiar per comprendre és com ............................ .
Ser benestant és com ..................................... .

III. Canviem d'enfocament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿En què s'assemblen el cel i un caramel?
¿En què s'assemblen un pit-roig i una taula?
¿En què s'assemblen l'aigua i un diamant?
¿En què s'assemblen un llenguatge i una nació?
¿En què s'assemblen viatjar i fer un pastís?
¿En què s'assemblen seguretat i riquesa?
¿En què s'assemblen un cotxe Ford i un roure?
¿En què s'assemblen un dilluns i el mes de gener?
¿En què s'assemblen ser net i ser fred?
¿És dolç ser ric? ¿En quin sentit?

[Vegeu les entrades: "Analogia", "Símil", "Semblances i diferències" d'aquest Manual;
"Relacions" d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

R2.3 EXERCICI: Paraules-cosa i paraules-relació
L'expressió "paraula-cosa" designa aquelles paraules que es
refereixen a algun tipus de cosa, lloc o persona. La "paraulacosa" és, doncs, un nom.
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L'expressió "paraula-relació" designa:
a) paraules que ens diuen com estan relacionades entre si les coses; es tracta
d'adjectius;
b) paraules que ens diuen que es fa o que passa alguna cosa; es tracta de verbs.
Vegem-ne exemples. Limitem-nos a unes quantes paraules del diccionari: algunes que
comencin amb les lletres fa:
NOMS
fàbrica, fàbula.
faç, façana. facció,
facilitat, facsímil,
factor, factura, facultat,
fada, faixa, falta, fam,
fanulia, fang, farina,
farsa, favor favorable

ADJECTIUS

VERBS

fabril, fabulós,
facial, fàcil,
factual, fals,
familiar,
fantàstic, fart,
fastigós, fatídic,

fabricar, fabular,
facilitar, falcar,
fallar, falsar,
faltar, fangar,
farcir, fascinar,
fatigar, favorejar

I. Comencem posant junts alguns adjectius i alguns noms. Però, és clar, no qualsevol
adjectiu va bé amb qualsevol nom. Alguns s'adapten millor que altres.
Exemples: fabulosa façana, falsa faç.
¿En pots fer d'altres?
II. Ara posem junts alguns verbs i alguns noms.
Exemples: facil!tar factors, falcar façanes.
¿En pots fer d'altres?
(Evidentment, es poden conjugar els verbs i es començaran a construir oracions
correctes. Per exemple: les facultats fallen; falta la faixa.)

nI. I ara mira de fer oracions -amb aquests verbs o amb altres- en les quals usis dos
dels noms proposats.
Exemples: La fam ha anihilat la família; la fada ha utilitzat fang.
Fes-ne d'altres.
IV. Ara usa els adjectius anteriors per expressar comparacions entre un dels noms
anteriors i un altre que tu trobis pel teu compte.
.
Exemples: U na faç tan falsa com una màscara; una família tan fantàstica com una
pel.lícula de ficció.
Fes-ne d'altres.
V. Ara. agafa les oracions comparatives que acabes de fer a IV, i suprimeix l'expressió
"tan" i l'adjectiu.
Exemples: Una faç com una màscara; una fanulia com una pel.lícu1a de ficció.
Fes-ho amb els casos que has proposat tu:
(Evidentment, també ho podem formular en forma d'oració:
"La seva faç era com una màscara"; "Varn conèixer una farru1ia que era com una
pel.lícula de ficció". Ara hem obtingut" símils".)
VI. Arribats aquí, podem suprimir el tenne "com" i dir que una cosa és l'altra. Això es
pot fer de diverses maneres, que reben el nom de "metàfores".
Seguim amb els exemples anteriors: "La seva faç era una màscara", "La fanu1ia que
vam conèixer era una pel.lícula de ficció. "
Fes el mateix amb els teus exemples.

' - - - - - - - - - - - - - - _. . _
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VII. Considerem ara les analogies. Tenim quatre noms, ordenats de la manera següent:
(1) ....... és a (2) ...... com (3) ....... és a (4) ...... .
Per exemple: si agafem dos noms de la nostra llista i els posem en les posicions 2 i 4,
tindrem:
........................... és a una faç com ............................. és a una fàbrica.
Podríem completar l'exemple així:
Un nas és a una faç com un magatzem és a una fàbrica.
Ara et toca a tu. Tria dos noms de la llista donada, i posa'ls en les posicions 2 i 4.
Després, aporta els noms que et semblin més adequats per a les posicions 1 i 3.
VllI. Tot l'exercici es pot tomar a fer a partir d'un conjunt diferent de paraules. Tria
dues lletres inicials (com ara pa- o ge-) i fes una llista de noms, verbs i adjectius amb les
paraules que vagis trobant en el diccionari. Ja estàs a punt per tomar a fer els 7 passos
anteriors.
[Vegeu les entrades: "Noms", "Paraules" ,,"Oracions" , "Gramàtica", "Comparacipns",
"Símil", "Com", "Metàfora", "Analogia" a l'Index Temàtic d'Exercicis d'aquest Manual.]

R2.4 EXERCICI: Sobre classes i oracions
1. ¿Les paraules "plantes", "cel", "terra", "arbres", què tenen en comú?
2. ¿Les paraules "gossos", "gats", "zebres", "elefants", "mussols", què tenen en
comú?
3. ¿Les paraules "triangles", "quadrats", "rectangles", "cercle", què tenen ert comú?
4. ¿Les paraules "groc", "verd", "blau", "negre", què tenen en comú?
5. ¿Saps construir una oració fent ús de les paraules "poma", "cel" i "arbre"?
6. ¿Saps construir una oració fent ús de les paraules "bebès", "cadells" i "llet"?
7. ¿Saps construir una oració fent ús de les paraules" cotxes en miniatura",
"radiotelèfons portàtils" i "pilotes de bàsquet"?
8. ¿Saps construir dues oracions fent ús de les paraules "cadira", "balancr', "sofà" i
"butaca"?
9. ¿Saps construir dues oracions fent ús de les paraules "porxo", "terrassa" i "pati"?
10. ¿Saps construir tres oracions fent ús de les paraules "camió", "furgoneta",
"conductora" i "tractor"?

[Vegeu les entrades: "Paraules", "Oracions" d'aquest Manual; "Classe, concepte de"
d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

R2.5 PLA DE DISCUSSIÓ: Sobre classes
¿Hi ha algun problema en les històries següents?
1. El pare de la Pimi se l'emporta a donar una volta. Sota una tenda molt gran, veuen
el trapezista, els animals engabiats, els pallassos, els elefants i els gossos
ensinistrats. Més tard, la Pimi diu al seu pare: "Pare, ¿quan aniré a veure el circ?"
2. La Mireia i la Pimi van a una desfüada. La Pimi veu passar les trompetes, els
timbals, els clarinets, els trombons. Llavors la Pimi pregunta: "¿On és la banda?"
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3. La Pimi veu passar la banda. els pendons i les majorettes. Llavors la Pimi
pregunta: "¿On és la desfilada?"
.
4. La farmlia de la Pimi convida un nen d'un altre paíS a passar l'estiu amb ells. El
visitant arriba, i tota la fann1ia i el visitant fan una colla d'excursions. La Pimi és
l'encarregada d'anar-ho explicant tot al visitant: "Això és Barcelona.. això és
Montserrat, això és Poblet, això és la Costa Brava." Un dia, el nen diu a la Pimi:
"Tot això és molt bonic, ¿però quan anirem a veure Catalunya?"
5. La gennana gran de la Pimi està pensant que, pels estudis que vol fer, haurà de
deixar el poble per anar a una escola lluny de casa seva. Un dia. els seus pares li
proposen de fer un viatge. Visiten la biblioteca. la sala d'actes, les classes, els
patis. Quan tomen cap a casa en cotxe, la Pimi diu a la Mireia: "Mba agradat molt
l'excursió. Però no he vist l'escola. ¿On era exactament?"
6. L'amic de la Pimi, en Tomi, vol ~ar a veure un partit de futbol on jugui el Milà,
perquè li han dit que "té un gran estil." Durant el partit, en Tomi veu el poner,els
defenses, els migcampistes, els davanters, l'entrenador. Després del partit, en
Tomi diu: "Ara sé qui para els xuts, qui juga al mig del camp, qui tira a porta, qui
dóna les ordres. Però, ¿on és l'estil de l'equip?"
7. L'escola de la Pimi té un pianista brillant, un violinista brillant, un timbaler
brillant. ¿Significa això que l'orquestra de l'escola és brillant?
8. Elmestre de la Pimi li va dir ahir: "Pimi, ¿has llegit el llibre?" La Pimi va dir: "He
llegit totes les pàgines. però no he llegit el llibre. "
9. "Miranda. ¿et va agradar el concen d'ahir .nit?" "Bé, doncs, el tenor va cantar
totes les notes." ¿Significa això que el concen va ser bo?
10. Cada membre de la classe de la Pimi té un llibre de poesia. El mestre posa la
lectura del primer poema com a deure per fer a casa. L'endemà, el mestre
pregunta a la Pimi: "¿Has llegit el primer poema?" La Pimi contesta: ''He llegit t
totes les paraules i he entès el que volia dir cada una. Però no he entès què volia
dir el poema."
[Vegeu les entrades "Raonaments", "Classe, concepte de" en els Índexs Temàtics
d'Exercicis d'aquest Manual i de Recerca Filosòfica. ]

R2.6 EXERCICI: Raonaments de comprensió lectora

1) L itris fa tard
L'Aris sabia que arribaria tard a l'escola. ¡Ho sabia!
- "Afanya't -li va dir la seva mare anguniosa, mentre ell s'acabava d'empassar la llet. L'escola comença d'aquí a un quan."
L'Aris va gemegar. El matí de l'Aris va començar amb retard per culpa de l'ocell que
havia vist per la fmestra de l 'habitació. El va observar mandrosament fins que la veu de la
seva mare el va retornar a.la vida real. ¡L'esmorzar! A partir d'aquí, tot va semblar que
succeïa cada cop més i més tard. L'Aris va trigar a rentar-se i a vestir-se, i, en voler-se
cordar els cordons de la sabata que se li havien trencat el dia abans, encara es va entretenir
més. Llavors es va recordar dels problemes de Mates que el Sr. Heredia havia posat el
dimarts, i, mentre els acabava de fer. tot esmorzant, no acabava d'entendre per què no
havia pensat a fer-los abans.
L'Aris es va eixugar la boca amb el dors de la mà, va arreplegar el paquet del dinar, i
després d'aturar-se un moment per amanyagar el cap d'en Rei. el seu gos, va sortir
corrents de la casa tot dient-se: "Si fas tard. fas tard. ¿Com puc arribar puntual a l'escola
jo?"
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A) Llegeix els enunciats següents sobre aquesta història, i classifica'ls.
Clau de classificació:
A =Ha de ser correcte;
B =Probablement correcte;
C =Ha de ser incorrecte;
D =Probablement incorrecte;
E = No es pot dir.
A

B

C

D

E

1. L'Aris es va oblidar de rentar-se després
de llevar-se.
2. L'Aris es va vestir abans d'esmorzar.
3. L'Aris esmorzava massa tard.
4. L'Aris va veure un rossinyol per la finestra
de la seva habitació.
5. L'Aris portava sabates amb tanca adhesiva
per anar a l'escola.
6. L'Aris menjava una torrada per esmorzar.
7. La mare de l'Aris pensava que l'Aris potser
arribaria tard a l'escola.
8. L'Aris no va acabar els deures de Mates el
dimarts.
9. A l'Aris, li agrada el seu gos, en Rei.
10. Com que es va aturar a amanyagar el gos,
l'Aris va arribar tard a l'escola.
B) Llegeix els grups d'oracions següents, i completa els enunciats de sota:
1. Abans d'anar-se'n al1lit, l'Aris es va rentar les dents. Però, abans de rentar-se les
dents, va llegir un llibre, i llavors encara va treballar una mica en el seu avió en
miniatura.
Primer, l'Aris ........................................... .
Després, ell ........ .................................... .
Després d'això, ell ...................................... .
Finalment, l'Aris ........................................ .
2. Per fi, després d'endreçar l' habitació, l'Aris va sortir a jugar. Durant el dia, ja
havia acabat els deures de l'escola, i abans encara havia ajudat el seu pare a rentar
el cotxe.
Primer, l'Aris ........................................... .
Després, ell ............................................ .
Després d'això, ell ..... ................................. ..
Finalment, l'Aris ....................................... .
C) Encercla la resposta que et sembli correcta.

1. L'Aris, la Lisa i en Toni van arribar tots tard a l'escola. Però l'Aris va arribar més
tard que la Lisa, i la Lisa més que en Toni. ¿Qui va arribar l'últim?
La Lisa

L'Aris

En Toni

No es pot dir

2. L'Aris, la Lisa i en Toni va acabar els deures aviat Però l'Aris va acabar abans .
que la Lisa, i la Lisa abans que en Toni. ¿Qui va acabar el primer?
L'Aris
La Lisa
En Toni
No es pot dir
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3. L'Aris es va acabar el gelat abans que en Toni, i en Toni es va acabar el seu
després que la Lisa.
a) ¿Qui se'l va acabar primer?
L'Aris

La Lisa

En Toni

No es pot dir

EnToni

No es pot dir

b) ¿Qui se'l va acabar l'últim?
L'Aris

La Lisa

D) Si l'Aris va trigar a llevar-se, a vestir-se i, fins i tot, va arribar tard a esmorzar,
¿significa tot això que també va arribar tard a l'escola? Explica't.
E) En aquest fragment, l'Aris pensa "Si fas tard, fas tard". Explica, per escrit, què et
.sembla que volia dir l'Aris.

2) Les galetes de xic/et
La Lisa i la Júlia sovint passaven juntes les tardes dels dissabtes. Al capdavall eren
molt amigues i, a més, vivien molt a prop l'una de l'altra. Normalment, passaven l'estona
enraonant. De vegades, però, feien coses especials, com aquella vegada que van fer un
circ d'animals amb la plastilina de la Júlia, o la vegada que la mare de la Lisa els va donar
permís per fer galetes.
¡Només de pensar en aquelles galetes, a la Júlia, ja se li escapava el riure! Es van
passar la tarda vigilant de fer bé les proporcions i les barreges, i l'únic resultat van ser
uns bocins de pasta elàstica que fins i tot el gos de la Lisa, que menjava quaselvol cosa,
va refusar d'empassar-se. Les galetes "especials" de la Lisa i la Júlia, fetes amb una farina
"especial", fina com la seda, que havien trobat en un pot sense marca al costat d'altres
productes granulats i fins, habituals a les cases, van resultar ser, certament, unes galetes
molt especials.
"¿I què? i Són galetes de xiclet! ", va dir la Lisa desafiadorament, quan el seu germà
gran va començar a riure's de les habilitats culinàries de les dues noies. Però, quan la
mare de la Lisa va explicar que el midó, fi com la seda, no és un tipus "especial" de farina
sinó una cosa completament diferent, aleshores les noies van entendre, per fi, quin havia
estat l'error, i es van poder riure de l'incident.
A) Llegeix els enunciats següents sobre aquesta història, i classifica'ls.
Clau de classificació:
A = Ha de ser correcte;
B =Probablement correcte;
C = Ha de ser incorrecte;
D = Probablement incorrecte;
E = No es pot dir.
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B) Mira si. en cada cas. pots trobar una altra paraula que substitueixi la paraula
"especial". tot mantenint el mateix significat de la frase.
1. El meu aniversari és un dia especial per a mi.
2. Tinc una manera especial de recordar noms.
3. Avui el supennercat fa un especial de productes lactis.
4. Tot això. ho podràs llegir a l'edició especial del diari.
C) En aquesta història se'ns diu que el gennà gran de la Lisa es reia de les habilitats
culinàries de les noies. ¿Què et sembla que devia dir o fer per provocar la resposta de la
Lisa "¿I què? ¡Són galetes de xiclet!"?
Quan la Lisa va replicar això. ho va fer desafiadorament. Això. ¿et diu alguna cosa
sobre el que sentia la Lisa envers la presa de pèl del seu gennà?

D) Llegeix els enunciats següents. i desprésclassifica'ls:

COR-

RECIE
1. Si la Lisa i la Júlia viuen paret per
paret l'una de l'altra. viuen a prop
l'una de l'altra.
2. Si la Lisa j la Júlia viuen a prop
l'una de l'altra. viuen a la mateixa
illa de cases.
3. Si la Lisa i la Júlia viuen a la
mateixa ciutat. viuen a prop l'una de
l'altra.
4. Si en Joan pesa 90 kgs., pesa molt.
5. Si en Joan pesa 25 kgs. més que la
majoria de la gent de la seva edat i
del seu pes, pesa molt.
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INCORRECfE

NO
SEGUR

3) El somni de la Joana Esterri
Per un instant, en el moment de despertar-se, la Joana Esterri va tenir la sensació que
encara estava mastegant pastissets d'arròs i canya de sucre. Encara podia assaborir
aquella dolçor deliciosa i sentir la frescor del plat d'or que es feia servir per donar-li
menjar.
"¡Quin somni tan estrany! -va pensar la Joana-. ¡Imagina't... jo, un elefant blanc!"
Llavors va veure el llibre al costat del coixí. El va agafar i va començar a llegir: "Els
elefants petits, o cries, neixen normalment a la primavera, i es queden sempre al costat de
la mare fins que tenen cap a cinc anys. No comencen a usar les trompes per abastar-se el
menjar fins que no estan desmamats."
La nit abans, quan va llegir aquestes mateixes paraules, la Joana no tenia gaire interès
per aprendre coses sobre animals estúpids que es banyen en el fang, i les parpelles se li
havien anat fent més i més pesades. Ara. en canvi, llegia amb avidesa. Descobria que els
elefants blancs són molt rars i que estan considerats fins i tot com un símbol de bona sort
a l'India i a Tailàndia, on se'ls dóna un tractament reial. La Joana va somriure, en
recordar que, en el somni, l'havien banyat amb aigües perfumades, l'havien vestit amb
les sedes més fines, i fins i tot li havien penjat cadenes d'or al voltant del gruixut coll
blanc.
A la Joana Esterri, no li agradaven els banys. Però, aquell matí, sí; aquell matí es va
ben remullar a la banyera, plena de luxoses bombolles. Després, es va posar un vestit que
normalment només es posava per anar a festes, i, després de trenar-se el cabell amb tots
els miraments, se'l va lligar amb una cinta de color daurat. Per fi estava a punt per anar a
l'escola.
"Bon dia, altesa", va dir la Joana a l'elefant blanc que s'havia posat al seu mirall,
mentre li feia adéu amb la mà. Llavors es va dir a si mateixa: "¡Ijo que em pensava que
els elefants eren avorrits!"
A) Llegeix els enunciats següents sobre aquesta història, i classifica'ls.

Clau de classificació:
A =Ha de ser correcte;
B =Probablement correcte;
C = Ha de ser incorrecte;
D = Probablement incorrecte;
E =No es pot dir.
A

B

C

D

E

1. A la Joana, li agraden els pastissets
d'arròs.
2. Els pastissets d'arròs són dolços.
3. La Joana es va quedar adormida mentre
llegia un llibre d'elefants.
4. Els elefants petits són anomenats "cries".
5. Els elefants petits només neixen a la
primavera.
6. Tots els elefants mengen amb la trompa.
7. Els elefants blancs donen bona sort.
8. A l'India, els elefants blancs són banyats
amb aigua perfumada.
9. La Joana acostuma a banyar-se al matí.
10. La Joana té els cabells llargs.
11. La Joana portava un vestit de festa per
anar a l'escola.
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12. La Joana va veure un elefant blanc al
mirall.
13. La Joana va pensar que el seu somni era
avorrit.
B) Heus aquí dos significats de l'adjectiu "rar":
a) una cosa inusual o no comuna;
b) una cosa inusual o no comuna, i excel.lent, superior o exquisida.
¿Quin significat té "rar" a cada oració següent: l'a o el b? Encercla la resposta.
1. Patia una malaltia rara.
2. Trobar aigua al desert és rar.
3. Té la rara capacitat d'entendre els sentiments dels altres.
4. Són rars els nens que no discuteixen amb els seus pares.
5. Només un rar gest d'atreviment podia salvar aquell home.
6. En Dionís col.lecciona monedes rares.
7. A l'Alexandre, li agraden els vins rars.
8. Amb rares excepcions, hi anem cada diumenge.

a

a
a
a

a
a
a

a

b
b
b
b
b
b
b
b

[A més dels significats a) i b), ¿pot tenir algun altre significat l'adjectiu rar? A tall
d'exemple, considera les oracions següents:
9. L'Antònia era una dona molt rara.
10. Fa dues setmanes que el meu nen està molt rar.
11. A 5.000 metres d'alçada, l'atmosfera és rara.]
C) Mira si, en cada cas, pots trobar una altra paraula o expressió que substitueixi
l'expressió "posar (o posar-se)", tot mantenint el mateix significat de la frase.

[1. La Lluïsa haposat un llibre a l'armari.
2. Cada dia posava un parell d'hores per al fotògraf.
3. L'atracador em va posar la por al cos.
4. Tinc posada tota la confiança en els meus fills.
5. No vull pas posar en dubte el que dius.
6. M'he posat a treballar aquesta setmana
7. Si et poses malalt, no podràs anar a la festa.
8. Si et poses aquesta arracada, no podràs venir amb mi.
9. Quan posis anys, posaràs seny.
10. Es un xicot molt tocat i posat.
11. He posat una botiga a la Rambla.
12. Posat que vingui, ¿quin posat farà?
13. Hem d'esperar que aquest líquid es posi.
14. Confiem que aquest noi es posarà.
15. Quan es posi vermella, tu no et posis a riure.
16. Quan vaig a Barcelona, sempre poso allà mateix.
17. Quan vaig a la Rambla, sempre em poso en el primer banc.
18. Posa preu a aquesta casa.
.
19. Posa't-hi comvulguis,quejonocanviodeparer.]
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D) Fes servir els tennes "símbol" o "senyal" per omplir els espais de les oracions
següents:
L
2.
3.
4.
5.

Aquells núvols d'allà són .......... de pluja.
El Papà Noel és ........... de Nadal.
Un cor travessat per una fletxa és ........... d'amor.
Fer badalls és .......... de cansament.
Els coloms són .......... de pau.

E)

1. ¿Per què et sembla que algunes persones consideren els elefants blancs com un
símbol de bona sort?
2. ¿Per què et sembla que algunes persones creuen que trobar un trèvol de quatre
fulles els donarà bona sort?
3. ¿Per què et sembla que algunes persones creuen que passar per sota d'una escala
oberta els donarà mala sort?
4. ¿Què et sembla que significa parlar de "bona sort" i "mala sort"?
R2.7 EXERCICI: Descobrir assumpcions implícites

Mira de descobrir l'assumpció implícita en cada una de les situacions i inferències
següents. Digues també si et sembla que la inferència és correcta o no.
S = Situació
IC= Inferència correcta
I = Inferència
11 = Inferència incorrecta
A = Assumpció
S:

I:

En Lau ha esternudat

Està constipat.

En Pep és el més alt
de l'escola. de bàquet.

Deu ser jugador

En Quim s'ha estripat
els pantalons.

Tindrà mala
sort.

La mare de l'Eva fa
torrades per esmorzar.

L'Eva menjarà
torrades per
esmorzar.

L 'Helena i la Karina
estan enfadades.

S 'han barallat.

Un home és detingut
per la policia.

Ha de ser
culpable d'un
delicte.

En Lluís ha fet
un braç de gitano.

El braç deu
ser moreno.

A:

IC

11
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L'Anna s 'ha oblidat
d'estudiar ortografia.

Farà malament
l'examen.

El llibre és molt
vell. és interessant.

Probablement no

En Pere juga amb el
seu gat cada dia.

A en Pere, li
agrada el seu
gat.

[Vegeu l'entrada "Assumpcions" en els Índexs Temàtics d'Exercicis d'aquest Manual i
de Recerca Filosòfica. ]
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[SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS

R25:
Aquest exercici toma a plantejar el problema ~ue ha sonit repetidament en aquest
Manual- de la distinció entre els membres d'una classe i la classe. Tanmateix, l'exercici
mostra alguns aspectes nous i interessants: hi ha casos (núm. 1-5) en què es tracta
d'aprendre que determinades coses i/o activitats que ja es coneixen formen pan d'un
conjunt. Es tracta simplement d'aprendre el nom d'aquest conjunt, que és diferent dels
noms de les parts.
Hi ha altres casos, en canvi (núm. 6-9), en què no es tracta només d'adonar-se d'una
relació part-tot o membre-conjunt, sinó que es tracta d'aprendre a fer valoracions. Això és
força més difícil. L'estil d'un equip de futbol no consisteix simplement "en el conjunt" de
jugades que fa, tot i que és el conjunt de les jugades allò que s 'ha de tenir en compte.
Aquí cal fer un pas més: s'han de fer consideracions de criteris i de valors.
Hi ha encara altres casos (núm. 10) on es barregen els dos problemes anteriors: es té
suficient criteri com per entendre i valorar cada membre del conjunt, però falta capacitat
per descobrir el valor conjunt d'aquests valors parcials. Sovint aquesta és la limitació
d'una mentalitat fortament analítica. En el camp teòric és sempre molt important posseir
aquesta capacitat de comprensió i valoració globals. I en la vida pràctica, hi ha dues
esferes on posseir-la o no posseir-la pot tenir conseqüències especialment greus: són les
esferes de les relacions humanes i de l'apreciació estètica. Una bona educació i un bon
mestratge són imprescindibles per a l'adquisició d'aquesta capacitat.]

R2.6:
Aquestes tres històries són les mateixes que apareixen a Recerca Filosòfica sota
l'epígraf "Repàs de Raonament", pàgs. 432-438.
Heus aquí les respostes, que també es troben a Recerca Filosòfica, pàgs. 438-442:
1) L'Aris fa tard
A):

1: C. (Si va trigar a rentar-se, és que es va rentar.)
2:' A. (Convé que els alumnes aprenguin a reconèixer les paraules que indiquen
seqüències temporals d'esdeveniments. En els apartats B) i C) d'aquest mateix
exercici s'enfrontaran amb això.)
.
3: B. (La història no ho diu explícitament, però ho suggereix molt clarament.)
4: E. (Sabem que va veure un ocell, però no sabem de quin ocell es tractava)
5: D. (L'Aris es va entretenir en voler-se cordar els cordons de la sabata ¿Podria ser
que ho deixés córrer i que fmalment es posés sabates amb tanca adhesiva? Podria
ser, tot i que no en tenim cap indici. D'aqUÍ que no puguem respondre C.)
6: E. (Pot ser que amb la llet mengés una torrada, però no tenim cap indicació que
pugui decantar el nostre judici a favor o en contra d'això.)
7: B. (¿Hi ha alguna altra explicació plausible per al que la mare de l'Aris va dir?
Se'ns fa saber que ho va dir "anguniosa".)
8: A. (però, cal donar per descomptat que el moment en què això passa no és encara
el mateix dimarts. Altra vegada, les paraules que indiquen seqüència temporal són
molt importants aquí. Vegeu els apartats B) i C) d'aquest exercici.)
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9: B. (Sembla la raó més plausible de l'actuació de l'Aris. També podria ser, és clar,
que en Rei mossegués l'Aris si aquest no li amanyagava el cap abans de sortir, i
que, per tant, l'Aris ho fes, no per simpatia envers el gos, sinó per evitar-ne la
mossegada.)
10: E. (No sabem de cert si l'Aris va arribar tard. Si va ser així, no podem dir si això
en va ser la causa.)
B):
1. Va llegir un llibre; va treballar en el seu avió en miniatura; es va rentar les dents;
se'n va anar al llit.
2. Va ajudar el seu pare a rentar el cotxe; va acabar els deures de l'escola; va endreçar
la seva habitació; va sortir a jugar.

C):
1. L'Aris
2. L'Aris
3. a) No es pot dir (si l'Aris o la Lisa)
b) En Toni

Si els alumnes tenen dificultats per resoldre aquest exercici, potser els pugui ajudar
una representació visual (a través d'un dibuix, per exemple) de les relacions temporals
implicades. També es pot passar a considerar un moment altres relacions del mateix tipus
però més "visualitzables", com ara "més alt que" o "més gros que". Un cop "vistes",
aquestes relacions poden ser fàcilment substituïdes per les relacions temporals que
apareixen a l'exercici. (P.e.: l'Aris, la Lisa i en Toni són tots alts. Però l'Aris és més alt
que la Lisa, i la Lisa més que en Toni. ¿Qui és el més alt de tots?)
D): Encoratja els alumnes a construir justificacions plausibles de les dues alternatives:
que l'Aris va arribar tard a l'escola i que no hi va arribar.
E): ¿Com interpretem aquestes observacions? Heus aquí alguns exemples paral.lels
per exercitar-se:
Un que juga a la loteria i té una bona ratxa: "Quan s'és bo, s'és bo."
Un home ric que troba un duro pel carrer i el cull: "Un duro és un duro."
Un noi, no gaire convençut per com la seva mare fa les llenties: "Les llenties són les
llenties."
Una noia que porta jersei a 40° de temperatura: "Si es té fred, es té fred."
2) Les galetes de xiclet
A):

1: A. (La història ens diu que fer galetes era una de les coses especials que les dues
noies feien les tardes dels dissabtes.)
2: E. (Sabem que les noies "vivien molt a prop l'una de l'altra". Però "molt a prop"
és una expressió vaga. Vegeu l'apartat D) d'aquest mateix exercici.)
3: D. (Sembla improbable, ja que la qualitat "de xiclet" de les galetes va ser el
resultat d'un error. Tanmateix, s'hauria pogut seguir una recepta així; p.e., una
recepta per fer galetes de color rosa, amb la fonna d'algun tipus de xiclet, però
sense la textura d'un xiclet.)
4: E. (Tot i que la història diu que el gos de la Lisa menjava "qualsevol cosa", sabem
que va refusar les galetes. ¿Què farà amb les pastanagues? Ens cal més informació
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5:
6:
7:
8:
9:
10:

(p.e., que el gos menja qualsevol tipus de llegum). Procura discutir l'ús que es fa
aquí de l'exageració, i que no és pas infreqüent en la vida ordinària.)
.D. (Si ella les hagués ajudat, ¿haurien comès l'error del midó? Però també podria
ser que les hagués ajudat només una estona; p.e., buscant una recepta o untant les
llaunes per coure les galetes).
A. (Convé que els alumnes s'adonin que, tot i que això no s'afmna directament,
se sap que és veritat gràcies a la funció identificadora que té l'expressió "fl/fina
com la seda", que es repeteix dues vegades.)
A. (Convé, altra vegada, que els alumnes s'adonin que "fi com la seda" i
"grapulat i fi" expressen sensacions tàctils diferents.)
E. (Es possible que el color de les galetes fos rosa, ja que hi ha molts xiclets
d'aquest color. No podem dir, però, que entre el color dels xiclets i el d'aquelles
galetes hi hagi una connexió probable.)
D. (¿La resposta desafiadora de la Lisa és consistent amb la idea que no li feia res
que el seu germà es rigués d'elles? Vegeu l'apartat C) d'aquest exercici.)
D. (La història suggereix que, de bon principi, les noies no van trobar la situació
gens divertida.)

B):

1.
2.
3.
4.

important, assenyalat
única, pròpia
oferta
extra

Procura connectar aquest exercici amb la història. ¿Com s'usa allà la paraula
"especial"?
C):

¿Com se sent algú quan li prenen el pèl? ¿Perquè el germà de la Lisa es riu d'ella? Les
respostes dels alumnes haurien de ser consistents amb les característiques d'una presa de
pèl i amb la resposta de la Lisa. Ajuda els alumnes a "buidar" el que suggereix la paraula
"desafiadorament" .
D):
1.
2.
3.
4.
5.

Correcte

Incorrecte
No és segur. (¿És gaire gran la ciutat?)
Incorrecte
Correcte

3) El somni de la Joana Esterri
A):

1: E. (La Joana somia que li agraden els pastissets d'arròs. Però, ¿els ha tastat mai
reahnent?)
2: E. (Només sabem que la Joana somiava que estava menjant una cosa dolça ¿Eren
els pastissets d'arròs, la canya de sucre, o totes dues coses, allò que semblava
tenir un gust dolç?)
3: B. (Podria ser, és clar. que hagués deixat de llegir el llibre un xic abans
d'adormir-se. potser perquè no el trobava interessant i li feia venir son.)
4: A. (Cal que els estudiants vegin com funciona la paraula "o" en el passatge que·
llegeix la Joana)
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!:

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

C. (Neixen "nonnalment" a la primavera. però no "solament".)
C. (Els elefants petits que encara no estan desmamats no mengen amb la trompa.)
E. (Algunes persones creuen que és així. ¿Se'n pot concloure que és així?)
E. (Altra vegada ens ttobem amb el problema de la distància que hi ha entre el que
la Joana somia i el que és real.)
E. (Sabem que no li agraden els banys. Això, però, no vol dir que no es banyi.
Almenys s'ha banyat aquell matí. Però no sabem a quina hora acostuma a banyarse, quan ho fa.)
B. (El cabell curt costa de trenar.)
B. (Es va posar un vestit de festa per anar a l'escola. ¿Potser després va canviar
d'opinió... i de vestit?)
D. (Convé que els alumnes vegin que la referència a l'elefant del mirall té relació
amb el "tractament reial" que la Joana es va donar a si mateixa.)
D/B. (¿Què vol dir "estrany"? ¿"Esnípid" o "divertit"? La tria d'un sentit o altre
determinarà, en part, la resposta de l'alumne.)

B):
_ Les respostes poden variar segons la imaginació dels alumnes per construir contextos
en què els enunciats puguin ser usats. Anima ls a construir contextos imaginatius.
Aquesta és una bona manera d'ajudar els alumnes a adonar-se que el context determina
(en part) el significat. Procura que et responguin de quina manera s'usa la paraula "rar"
en aquesta història.
C):

[Procura descobrir i afinar els matisos de tots aquests usos.]
D):
1:
2:
3:
4:
5:

senyal
símbol
símbol
senyal
símbol

Vegeu també els exercicis 9.2 i 9.3 de Recerca Filosòfica. L'objectiu és ajudar els
alumnes a descobrir què implica el fet de dir que una cosa és un "símbol". L'apartat
següent hauria d'ajudar a connectar això amb la història.
E):
Aquesta és una bona oportunitat per examinar críticament les supersticions. Vegeu
l'exercici 2.3 de Recerca Filosòfica.
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